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O ESPELHO.
Dislribuimos hnje—grátis—aos nos-

sos leitores n 1." n. desta—Revista se-
munal de modas, lillerultira, industria
e artes—de que é director e redactor
em chefe o Sr. Francisco Eleuterio de
Sousa, para que, lendo-a, vejam pelo
conteúdo d'ella se lhes convém ussi-
gnal-a por 3, ou por ('. mezes (3q£)'oii
tíÀftOOO) na loja desla officina, praça
da constituição n. (}4. Sem a resposta
de que querem ou não subscrevel-u,
não continuaremos a remessa.

O SETE DE SETEMBRO
DE 1859.

A aurora que vai raiar amanhã é a mais
festiva de quantas podem apparecer nos
horisontes brasileiros: já desperta-se o pa-
triotismo, a cidadã prepara todas as suas
galas. Ha 37 annos essa aurora ainda raiava
sobre o Brasil escravo: o espirito du liber-
dade agitava-se nos corações de nossos pais;
queriam elles ter a palria livre, senhora de
seus destinos, que pudesse empregar os seus
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(Principiou no n. 1063.)
Collocai-vos no meio dessa scena de hor-

ror, afigurai-vos espectador deste hórrido e
angustiado drama, e senti pouco mais ou
menos o que Laura provaria nesse momento
horrível, nesse momento de aniquilarão e de
desordem! Si quizerdes pintar similhante
scena, não empregueis as cores do crime to-
madas de empréstimo ao inferno; não des-
crevais uma scena de satânicos furores...
não: é uma scena de dôr, de desolação e de
espanto!..

Laura havia misturado um grito de hor-
ror com as ultimas palavras de seu marido;
e, perdidos os sentidos, cahiu desaecordada.

recursos no desenvolvimento do sua gran-
deza, e os não visse perderem-se além do
atlântico indo alimentar as prodigalidades
e a arrogante indolência de uma corte lon-
ginqua.

Mas, disseminados por vastíssima exten-
são do território, os nossos puis não tinham
meio do combinar seus esforços, de dar
simultaneidade a suas inspirações, de con-
centrar-se nessa grande unidade que consti-
tue a nuçào; e pois, cm luta com a orgu-
lhosa inépcia das cortes portuguezas, vendo
as suas principaes cidades oecupudas por
tropas portuguezas, o patriotismo de nossos
pais inquictav--_e- e se estava prompto a
pagar com todos os saurilicios o bem que
aubelavu para as futuras gerações brasileiras,
ainda ignorava como seriam determinados,
guiados esses sacrifícios, para que fossem
fecundos.

Era ha 37 annos: o sol que, então des-
pontaru sobre o Brasil-colonia, não chegou
uo seu oceaso sem ser suudadirp-las accjji-
inações do lirusil-nac.au. Sim, que um Joven
Principe, inspirado sem duvida p_lu nobre

previsão do futuro, como—César nas m_r-

gens de Rubicou soltara o jacta est ulca que
acabou com a tyrunica aristucracia do seiu-
do roínauo—havia soltado nos campos do

Augusto ficou immovel, o caçador, apertando
as mãos sobre seu coração, exclamou inseu-
sivelmente:—Oü meu Deos!.. U doctor cor-
reu em soecorro de Lauta.

Bem como aos que a justiça da terra con-
demna á morte, em satisfação ás leis, se-
prodigaliza todos os desvelos já ospirituaes,
já corporaes, para que ao nieuos sua alma
tire partido, perante Deos, do sacrüieio do
corpo; da mesma sorte o doctor empenhou
em seu favor todos os meios conhecidos em
sua arte. Laura ao cabo de algum tempo
tornou a si.

Ohl já não era essa Laura tão cheia du si
mesma; já não era essa mulher, cuja mages-
tade emphaüca impunha um nào sei que
de misterioso 1 Seus olhos pareciam aque-
brantados pela força de seus desmanelios,
e suas faces manchadas pela ncgridào delles I
Seus louros cabellos, que á força de sua
queda, em seu desmaio, se haviam desmon-
tado, desatando-se, pareciam íluetuar incer-
tos, parte sobre suas costas,'e hombros, e
parte sobre seu rosto, um tanto palüdo neste
momento 1 Ainda assim era interessante 1

Laura, com geslo equivoco, com Iremu-
los passos dirige-se a Augusto, e parando

Ypiranga essas palavras, igualmente fatidi-
cas, e de muito mais sublime agouro —
Independência on Morte I

Então a nossos pais tudo foi fácil: a
clcctricidude do enthusiasmo levou esse grito
a todos os corações, que logo o echoam;
estava achado o centro, a direcção para
todos os esforços; a luta podia começar, e
começul-a para a nação que enérgica se le-
vantava, para o opulento Brasil contra o do-
minto oppressivo da corte portugueza, co-
meçal-a era tel-a concluído.

0 sol de 7 de Setembro de 1822 viu mais
uma nação americana ufanar-se de entrar no
grande congressso dessas novas nações, que
desimpedidas podiam caminhar, e uma das
quass já caminhava a passos de gigante, pela
estrada do progresso e da civilisação! O sol
de 7 de Setembro de 1822 vio mais um po-
vo americano, assenhoreando-se dos seus
destinos, conquistar essa dignidade moral
do homem, esses direitos cívicos, que na Eu-
ropa encontram a cada momento o tropeço
de velhas preoecupações, de erros enraiza-
dos como direitos, e que no seu território
virgem expandem-se na mais ampla, na mais
fecunda liberdade.

E hoje, que 37 annos tem passado, a nova

diante delle, sem todavia erguer seus olhos,
falia desle modo:

— Ha crimes para quem o perdão é um
impossivel; os meus são desta qualidade!
Tu me-obrigas, neste momento de horror, a
amaldiçoara morte, que tão pouco amou uma
sua presa! Tu devias punir-me quando surgis-
te do sepulchro. 0 túmulo em que jaziasnão
devia licar vasio pela tua deserção, e eu estava
obrigada a tomar entre os mortos esse logar
que tu havias desoecupado! Tu me-poupaste
para qua eu tivesse tempo de perpetrar mais
crimes, para depois delles me-virdes cobrir
de vergonha!..

—Não; quiz primeiro verificar teus cri-
mes.

—E com effeito, hoje tu te-horrorisas
delles! E nào te-alembras, que si me-tivesses
então punido, eu morreria menos criminosa.
Pois bem, eu tenho direito de pedir-te uma
graça, e tu deves conceder-m'a; é a morte!
a siia demora será o meu maior tormento.

—Ainda nâo. 0 Dr. Synval deu-se ao tra-
balho de narrar tua vida de crimes depoisdo
nosso amaldiçoado casamento; eu, porém,
tenho alguma cousa a alembrar-le de tua vi-
da de solteira...
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geração de Brasileiros, possuída de rebgiosa

gratidão para rom seus pais, vem saudar o
dia da inauguração politica da sua nação. O

grito de — Independência — ainda é o seu
brado; porém hoje osse brado não é um vo-
to de guerra, acompanhado da expressão—
om morte. Pelo contrario, a esse brado já não
se associam pensamentos de luta, do sacrifi-
cio, de morte, antes sim idéas de engrande-
cimento, de gloria, de progresso, do liberda-
de. Graças a nossos pais, esse brado nacio-
nal já pôde ser:—Independência e liber-
dade!

Saudemol-a, pois, essa aurora que ao cabo
de 37 annos hoje de novo resurge, e volta-
dos os nossos pensamentos para o Ypiranga,
juremos a nossos pais que seremos dignos
delles, que educaremos nossos filhos para
que, a seu turno dignos d'elles, continuem
e completem a sua obra, e cominemoremos
o grande dia com uma saudação ingente,
unisona:

Viva a Independência! Viva a Liberdade!

SONETO-CHARADA.
AO 7 DE SETEMBBO.

Ardendo em mim por santo sacrifício
Um puro incenso as chammas crcpiláram;
Bolos de fumo aos ares se elevaram
Para que o Olympo assim (osse propicio. 2

Não hesitar foi sempre o meu oflicio;
E porque retardar? Os ccós mandaram,
E assim diriam... mais só exclamaram:
—Logo!—por mimos Deosesem comício. 1

E obedecendo aos fados desta terra
Brasil chamada, auriferu na essência,
Que dons preciosos em seu seio encerra,

Vi sobre mim rolarem com vchciiiencia
Os trens pesados de uma crua guerra,
Que nos trouxe a victoria e a Independência.

—Falia; é um cadáver que te-escuta.
—Laura, foste pouco exacta quando con-

taste a tua vida a Florindo. Permitte-me que
lhe-faça algumas correcções...

—Falia; é um cadáver que te-escuta.
—Atua educação foi péssima...—E' verdade.
—Perdeste teu pai na idade de dez annos.
—E' verdade.
—Abandonaste a casa paterna na edade

de treze annos, em companhia de teu aman-
te, cujo casamento tua mãe desapprovava...

—E' verdade.
—Foste mãi na idade de quatorze annos.
—Tambem é verdade.
—Pouco ao depois teu amante abando-

nou-te
—Injustamente... e a elle devo todos os

meus males, meus desmanchos e meus cri-
mes!.. A elle...

—Teu filho te-foi roubado e até hoje...
— Tambem é verdade.
—Ficaste á mercê de um novo amante, e

com este, a quem falsamente appellidavas
marido, naufragaste sobre esta praia, onde
rJle morreu.

—Antes fosse eu! Tambem é verdade.

0 L4DIÍÀ0 R01BAD0
(Nurrafãi- lílsíoríca).

POB TH. MIDY.

(Contnuação do n. 1067.)
(Conclusão.)

Do resto nesse momento eslava o seu sacco
vnsio. Contentou-se pois em repetir as pala-
vras com que saudara ao entrar, deixou-
se de inúteis lamentações e sahio puxando
docemente a porta, depois du murmurar:
« Pax vobiscum! »

Foi um dia feliz para o esmolor o triste
para o pedinte; enváo lhe deram boas es-
mulas, muita moeda pequena e algumas
peças de prata, elle levava o pensamento
entristecido quo voltava incessantemente para
essa pobre mulher o seus filhos que iam na
manhã seguinte sem dinheiro, sem pão, sem
calçado metter-se a caminho aos ventos ge-
lados e defendidos do frio apenas por mise-
ruveis andr.ijos. Emfim, como tudo acaba,
os máos como os melhores dias, o monge
Benedicto ia para o Convento com o sacco
de tal maneira cheio, que com difficul-
dade podia arrastal-o. Voltava-se ello pa
ra deitar um olhar derradeiro á aldeia
de Fleury, difficilmcnta entrevista no meio
da obscuridade, quando um homem que pa-
recia sahir do chão, avançou-se para elle
apresentando-lhe uma pistola e exclamun-
do!—a bolsa ou a vida. »

O capuchinho reflectio pelo espaço de um
segundo. Conheceu que o seu bordão era
uma arma de que náo lhe cumpria servir-se
no caso actual, porquanto uma bala podiaatravessar-lhe a cabeça antes de elle mover
o braço Resignou-se, pois, o dando a sua
bolsa ao bandido, o bom frade trat.iu de
catccbisal-o esperando fazer uma conversão
e leval-o ao arrependimento, mas ludo o
que poude tirar limitou-se a isto:

— Vamos, despache-se, meu cantor de pa-
dre-nossos e dê-me de boa vontade esse
sacco que lhe hade pesar tanto, como a bolsa
que me dêu; e por toda a parte eu direi
que sois um Santo homem e que esmolaes
para pobres peccadores.

—Teu nome não ó Laura...
—Eu te-dice que o meu nome era Pilaria

Laura, mas que todos me-tratavam por meu
sobrenome; e eu já tão alleita a isto estava
que não acudia siiiúo pelo nome de Laun.
Eu te-advirto que muitos são meus crimes
paru a minha accusação; não é preciso ca-
iumnias...

—Teu primeiro amante, o pae de teu fi-
lho, que já não existe ha muito...

- Deos perdoe os seus peccados!—Chamava-se Sérgio...
—Tambem é verdade.
—Teu lilho, que ainda vive, cujo primei-ro nome fora Hilano, e mudado no chrisma

para Emilianno, aqui o tens...
Isto mostrando-llie o joven caçador.—Meu filho!..
—Minha mãe!..

CAPITULO XIX.
OLHA, MEU FILHO!..Na Ia ha mais fácil que o arrependimento; nada maisuilllcil que a emendada vida. Todavia púde-se, nosmilagres da natureza, encontrar efleitos que ja.i.aisproduziriam os deveres, e direitos da moral; todoo rigor das leis, ou outros quaesquer respeitos hu-manos; e nesse caso uma unira palavra, uma gesti-cilação é tudo, quando um bello discurso ê nada.

Sí Augusto tinha em sua imaginação o in-

A esse impertinente discurso o di"no
capuchinho, apesar da sua humildade senlio
corarem-lbe as faces ecomercin-lbc as mãos;
mas a mesma razão que já o havia relido
foi-o reler ainda uma vez. Foi levantando a
sua sacolla o deilou-a aos pés do ladrão.

—Tomai, disse lhe, eil-a, mas duvido
muito que tireis d'aqui proveito.

O ladrão não respondeu uma palavra pou-
do o sacco ás costas, e estando prestes a guar-
dar a bolsa, perguntou ao capuchinho:

—Quanto ha ali dentro?
—38 libras e tanto, disse o frade.
—E' soberbo! respondeu o ladrão reque-

bramio-sc; teremos com que nos divertir.
Uma reflexão apresentou se n'esto mo-

mento' nu ospirito do monge pedinte.
Escuia-mc, vais me fazer um grande ser-

viço, porque eu creio que no fundo não
es máo. Se eu entrar no convento com as
algibeiras vasias e sem sacco, serei ru-
demente punido, e lu náo imaginas como
são severas as regras da ordem cm que
entrei, no caso de inlidelidad -I Kvita-mc os
perigos que eu temo deixando de levar uma
prova que possa convencer a meus irmãos
capuchinhos de que fui atacado no caminho
e roubado contra a vontade; descarrega a
tua pistola no meu habito.

—Pois eslende-o, disse o ladrão.
O monge obedeceu e o tiro partio logo.
—Mas, disso o bom frade olhando para

o habito: como diabo é islo? onde está o
furo da bala?

—A minha pistola estava só carregada
com pólvora; é quanto me basta para as-
sustar os meus clientes.

—Então eu tinha razão de crer que tu
tens humanidade, disse o monge Benedicto;
mas tens ainda outras armas decerto...

—Nenhuma, disse o ladrão começando
a caminhar.

— Ah! era assim, gritou o capuchinho,
fazendo cahir-lhe nas espadoas uma chuva
de bordoadas. Pois bem, c agora a tua vez.

Frei Benedicto era vigoroso e o bandido
ajoelhado pedia-lhe perdôo, não podendo
oblel-o senão meio moido c depois de ler
ieslituido tudo o que roubara; nesse mo-
mento o monge vio brilhar nas mãos do
liindido uma peça de ouro.

tento de fazer punir severamente a Laura de
seus crimes, certo que assás imprudente an-
dou em uma tal declaração.

A natureza tem seus milagres, como seus
mysterios: descrer áquelles e desacatar estes,
nãoé tão fácil para uma alma bem formada.

A humanidade uos-apresenta scenas, que
para não estalarmos de dòr á vista dellas,
cumpre não termos sido affectados de um só
desses geraes, ternos e immutaveis sentimen-
tos da natureza.

Nós podemos facilmente resistir a certas
emoções, ainda mesmo dolorosas, oppondo-
lhes um poucodessa philosophia estoicade que
blasonavam homens de passadas eras; são es-
sas emoções, que, inda que fortes, todavia
não teem, nem tão pouco abalaram em seu
favor a intima, e mais terna sympathia de
nossa almal Mas ha em nosso coração uma
fibra de tal maneira dorida, que, uma vez
tocada, faz estremecer de um modo desagra-
davel, e contrabir-se dolorosamente a nossa
sensação tao altamente movida por uma dõr
moral, tão activa, e sobremodo vehemente,
que obriga a que nossa alma gema opprimL
da debaixo de seu sensivei e mortal pesadu.
me! E si ha corações em que essa fibra não
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—O quo ó isso? perguntou-lhe em tom
severo.

— E' uma moeda que me pertence.
—Dá cá, dá cá, disse o capuchinho; graças

aos meus cuidados não ompregáras nunca
lão bem o teu dinheiro; e a esmola, que
eu vou fazer com elle, junta á correcçâo
que reccheste, levar-to-hão, eu o espero,
a um bom caminho.

A um signal, que veiu pôr fim ao dis-
curso do monge p dinte, o ladrão lá se foi,
orelha baixa, perna manca, graças ás pan-
cudus que recebera-, nunca se soube porém
se as cxhortações do monge fruetificáram
n'esse r.hão ingrato.

E agora creio que é inútil dizer-vos em
que foi empregada a moeda do ladrão.

—Ohl disso Stella, isso udivinha-se sem
diffiçuldade; o pobre capuchinho linha tão
bom coração'...

li tanta coragem para dar pauladas! disse
Gustavo rindo.

—Felizmente para a pobre mulher, não
é assim, bom pupáí perguntou Maria.

— Sem duvida nenhuma. Com o espirito
leve, o pé ligeiro, frei Benedicto foi de uma
caminhada a Fleury antes de entrar no con-
vento poisque tinha estado tão triste nesso dia
que não queria guardar para o dia seguinte
o prazer que ia sentir e dar; por quanto
era uma bella alma aquelle meu tio Bene-
dicto.

—Teu tio! exclamou Slella e nunca nos
disseste que tinhas um lio capuchinho?

—Ah! disse Gustavo, eras feliz em ter um
tio como aquelle; nós nunca tivemos um
assim.

—Não, exclamou Maria, lançando-se em
meus braços, mas nós lemos um bom avô!

Cobri de beijos a fronte o os cabellos du
amável menina que em seu coração encon-
tráru ossa frase para mim o como no mes-
mo memento fi.ram-me os beijos pagos por
Gustavo c Stella, que testemunharam assim
a sua aprovação ao queine dissera a doce
Maria, apertei os um por um em mous bra-
ços chamando sobre essas cabeças todas as
bênçãos do céo. Depois do que, fomos mis
deitar que era já meia noite dada e nós ti
nhamns todos quatro grande medode sermos
.atilados. FIM.

exercite essas nobres funcções, não é que
alli não exista; existe, não em seu modo pri-
mitivo, como a plasmara o primeiro Auetor,
mas sob outra modificação, isto é, petrifica-
da pelo crime!

Nós aborrecemos sempre um homem in-
ssnsivel; c até nem sympatisamos com o que
não chora no meio de uma grande scena de
dór, embora ignorando as qualidades de sua
alma!

Nossa alma é sempre grata ao juiz, que
sentencêa o crime, e chora a humanidade!
Admiramos a constância de Bruto senten-
ciando econdemnando seu filho á morte;
mas quando chamamos sublime esse esforço
da humanidade, não o-louvamos, nem inve-
jamos um sentimento ante quem estaca a na-
tureza horrorisada!

A natureza e a humanidade são duas ir-
mãs, ligadas pelas mais intimas o continua-
das relações; mas ha da parte da humanida-
de pontos, que não podem ser invadidos
pela natureza, assim como da parte da natu-
reza leis, que a humanidade jamais póde
uquebrantar: Deos equilibra estas justas re-
lações: tudo está bem como elle fez.

AS NYMPHAS DA NOITE.
CONTO PHANTASTICO.

(Conclusa).)
V.

Andréas achava-se deitado ao pé de um
carvalho no meio de uma immensa e som-
bria floresta. Sobre suas palpebras pesava
uma invencível somnolencia, e pela penosa
respiração do seu peito, conhecia-se que elle
dormia.

Durante o sèu somno teve um sonho ex-
travugante: vio o vulto de uma mulher
sobre uma nuvem approximar-se delle a tão
docemente sorrir-lhe, que todo o seu corpo
tremeu n'um calafrio sob a influencia da-
quellu angélica appunção.

— Eu sou Armah, lhe disse ella e compa-
decida dos teus soffrimenlos, venho, ó poeta,
buscar-te para um mundo melhor!.. Vem,
la mais bellos dias senlirãs raiar !

Andréas vencido pelo som d'essa voz, fez
cxforços sobrebumunos para approximar-se
du divindade: porém a sombra de um demo-
nio o prendia ao seu leito de turra.

—Armah ' espera, eu quero ir comtigo!..
exclamou elle com angustia. Maldição sobro
ti, demônio, que embaraçosa minha felicida-
dal maldição sobre ti, espirito das trevas,
qu« amarguras as minhas lugrimasl.. Pie-
dade, Armahl piedade!.. Oh! espera, es-
peraI

Uma risada sardonica fez-se ouvir: An-
dréus acordou, quando Armah já havia dc-
sapparccido.

VI
Donde te provém esta alegria infantil,

minha alva menina? Donde provém este
contentamento que apresentas, quando tudo
parece concorde para gemer e chorar?

Assim fallava Andivas, perdido rios inex-
irincaveis atalhos da floresta, a uma mulher
que brincava sobre us margens de um regato.

—Silencio, mortal 1 respondeu elia. Não
perturbes apazdo meu isolamento. Silencio,
nào toques os meus ouvidos com a lua voz

Mas dicemos que aborrecíamos sempre o
homem insensível; que nossa alma é sempre
grata ao juiz que sentencêa o crime, e chora
a humanidade; que admiramos a constância
de Bruto, sem todavia o-louvarmos, iiem tão
pouco invejarmos um sentimento tão contra-
rio ás leis da natureza: e porque?

Porque razão sympathisamos nós com as
almas sensíveis, e temos mesmo prazer em
chorar quando soffremos moralmente im-
pressões dali rosas? Dôr e prazer são dous
affectos inteiramente oppostos: ó um a anti-
these do outro. Mas poderão elles casarem-
se em nossa alma no mesmo instante, na
mesma occasião, e effeitos da mesmissima
cousa? Como ó que em certas emoções mis-
tura-se em nossa alma um sentimento de dór
com um sentimento, que tem um certo fundo
de prazer, ou um sentimento de prazer,
que tem um certo fundo de dôr?

Por ventura tão benéfico, e ao mesmo
tempo magnífico será o sublime maquinismo
da natureza humana que em todas as affec-
ções sociaes haja um tal e qual fundo de

prazer? E parece ser isto uma verdade! Pare-
ce que a compaixão ou é um dos nossos mais

profanai Silencio, eu sou uma nympha da
noite: As trevas são o meu império, as es-
trellas a minha coroai.. Silencio !

As águas du torrente, murmuraram: a
folhagem dos arvoredos gemeram; Venus, a
fulgurante estrella, deixou de si escapar
mais inflainmados raios atravéz de seu dia-
phauo véo.

E mil pbantaslicas visões appareceram
a Forcarini, e todas mais bellas que os muis
bellos sonhos, mais claros que o arminho,
mais doces que uma manhã de primavera.

E ellas deram-se as mãos e começaram
a voltejar, a vultejar lão animadamente,
que o olhar desvairado do mancebo não
poude acompunhul-as.

De repente Andréas sobresaltou-se, deu
um grito de sorprezu e alirou-se impetuo-
samenle pura aquelle grupo.

Nu rainha das nympbas da noite acabava,
de reconhecer Armah:

Piedade 1... Eu te amo!... murmurou
elle.

A joven sobre elle deixou cahir um des-
denhoso sorrir.

Ainda é cedo, disse ella; não se deve
esperar pelo salário antes de se haver con-
sumado a obra... Escuta: quando houveres
merecido um beijo de cada uma de minhas
companheiras; quando esta, que é a Rique-
sa, aquella, que e a Sciencia, esta outra,
que é a Gloria, houverem correspondido
com um olhar de compaixão aos teus gritos
de desespero: ohl então compadecer-me-her
de tua agonia, estancarei luas lagrimas, e
dir-to hei: Vem, vem, mortal privilegiado
entre todos... Vem, eu te pertenço!

Apenas ucabeu de proterir estas palavras,
todas as outras nymphas da noite, fazendo
serpentear os seus íluctuantes vestidos, e
dirigindo um provocador signal a Andréas,
partiram com a velocidade do relampagoo

Forcarini, em um estado vertiginosoe
quiz seguir apoz ellas. Correu atravéz da,
selvas, dos espiuhaes, como a eorça perse.
guida pela inulilba; atravessou os rios, o,
precipícios; e auhelunte e desvairado exgos
tou sua vida n'esta f.digosa carreira, alra.
vez du qual via assumir Armah e o mais
risonho futuro.

agradáveis instinetos, ou que a tal ponto nos-
illude, que dessa doce illusão nasce esta mes-
ma supposiçàal Parece que ha nella um não
sei que de insuperável attractivo, a que ja-
mais é permittido resistir. E' impossivel ne-
gar por um só momento; é uma verdade de
primeira intuição, e universalmente reconhe-
cida, que a compaixão por um effeito de sym-
pathia paia com a desgraça é sempre uma
dolorosa impressão: a sjmpathia nos-faz to-
mar parte pelo seu objecto, e então já em
seu fundo não deixa de haver um tanto, ou
quanto de amor e de amizade: a compaixão
e sempre um sentimento benéfico; eda mis-
tura da compaixão com essa certa amizade,
ou com esse certo amor, resulta um novo
sentimento agradável, o prazer! Hão nos-es-
queçamos, porém, que a base primordial de
todos esses atlectos em nosso fundo é o amor
dos outros, a philantropia.

Em conseqüência, pois, do amor da hu-
manidade tomam vulto todos esses atlectos.
Parece antão que esse prazer, a que attin-
gem essas emoções brandas e suaves, sinão
excede, ao menos equilibra-se com a dôr de
um modo tão pronunciado e tão vehemenle,
que nossa alma, como por um feliz milagre,
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As nymphas da noito com prazer maligno
observavam os impotentes esforços do louco:
fizeram-n'o durante longos dias atravessar
um dedalo de veredas desconhecidas por
onde os seus pés deixavam traços ensun
guentados, e onde reinavam espessas trevas
sulcadas ás vezes por velozes relâmpagos.

A conseqüência inevitável de uma igual
carreira não tardou em fazer-se sentir.

Um dia as pernas de Forcarini se enerva-
ram, sua vista turvou-se, sua energia aban-
donou-o, e seu espirito longo tem suslido
nas azas da esperança sentio-so desvanecer
em face da cruel e amarga realidade.

As nymphas da noite pelo contrario todas
as vezes que pareciam c im os seus pós tocar
a terra, creavam novo vigor.

Mas agora o seu riso agudo e stridente
começava a tornar-so indistineto, porque os
seos diaphanos corpos a pouco e pouco iam
desappurecendo no i-spaçu.

Tambem no espaço se perdia a seduetora
imagem de Armab e a luz que havia ate
então como que suslido Andreas Forcarini.

Elle exhalou um suspiro doloroso e triste,
ponsou no Christo quo adorara em sua in
fancia, pensou em sua mãi, ecm sna patria,
fechou os olhos e em todo seu peso deixou-se
cahir sobre a terra.

O combate estava terminado; a victima
estendia os seus braços paru a agonia.

Mas não foi a agonie que a elle se chegou,
foram as nymphas da noite.

Ellas contemplaram tristemente o man-
cebo, e com o mesmo pensamento todas
ajoelharam-se em torno d'elle.

A Biqueza cobrio-o com um explendido
manto ornado de pedrarias e de ouro.

A Sciencia deitou a seus pés o facho ra-
dioso dos conhecimentos humanos.

E a Gloria por sua vez enloou um elo-
quente discurso o collocou na fronte de An-
dréas uma coroa o uma palma: a coroa
dos eleitos e a palma do martyrio.

Armah appareceu depois, ainda mais bei-
Ia, mais seduetora que nunca. Com sua doce
voz disso ella:

—Levanta-te, Andreas Forcarini, as pro-vas estão acabadas, acabados os teus soffri-

produzido pela reunião de todos esses senti-
mentos, vem finalmente a achar-se em um,
como brando êxtase de satisfação!

Cumpre confessar ainda que este prazer
doloroso é per si mesmo tão delicado, que
sentir toda a sua mágica força não fica ao ai-
cance de qualquer sensibilidade: elle perde-
se na dôr de um modo tão subtil, que setor-
na quasi imperceptível a sensibilidade, como
as fugitivas nuanças(*) do íris avista.

Todavia este prazer, filho de nossos bellos
sentimentos moraes, parece em virtude delles
crescer sempre na razão de nossas dores,
para eficazmente contrabalançal-as; e este
crescimento prodigioso achando propicias to-
das as nossas faculdades, encontra em seu
favor esse intimo e desejado beneplácito de
nossa própria vontade.

lim coraçt o, pois, bem formado se-julga
muito feliz quando prova impressões de
amor e de amizade; e além de se não julgar

(*) fceilor benigno, semi comigo a ncee.sidade
de bem exprimir-me nesie logar, e en iros-assegnro
qne não sã me-perdoareis o termo francez qneusei — imanças — como o-acceitareis talvez com
gosto.

mentos, nobremente combaleste. Levanta-
te, eu te amo, eu te pcrlençol—Ahi murmurou elle; minha constância
poude emfim vencer-te a crueldade, meu
amor sempre triumpbou de tua indifièren-
ça!... Obrigado, Armah! sim, eu to agra-
deço esta recompensa que me torna ainda
mais apreciável a minha felicidade: e para
que um deus cioso não a venha perturbar,
sepultemol-a juntos em alguma solidão onde
ella possa crescer no seio da paz e da segu-
rança.

—Vamos, repelio Armah, pegando-lhe
nas mãos. Porém um medonho esquelleto
repentinamente levantou se entre elles. As
nymphas da noito deram um grito de dôr;
Andreas rugio como o leão que sente-se
ferido o um choque violento fez tremer a
terra

Quando Forcarini voltou a si, vio com
tanto pesar, qiiunto ln rior, que estava
ainda deitado no rerinlo da velha igreja,
onde tantas ve.es baria sontu do, e que não
longe d'elle proseguiam ainda as estranhas
personagens na sua dansa macabra, na sua
dansa dos mortos.

FIM.

Tormentos de amor
ílélas: je f aime tantgue'à ton nom seul je pleure,Jc p cure, car Ia vie est si pleine de iiiaux.

V. Hugo.

Bella estrella que fulgias
Besplendias

Toda cheia de fulgorcs;
Quem tua face enlutou.

Apagou
Oo teu rosto as lindas cores?

Foi a sorte que assim quiz?
O matiz

De luas faces mudar?
Ou foi a morte cruenta,

Que sedenta
Os teus dias fui roubai?

descontente, sempre que nos males alheios é
abalado por sensações do compaixão e de
piedade; dá os parabéns a si próprio, como
que satisfeito de tomar alguma parte nos ma-
les dos outros, compaitilliando-os moral-
mente I

Supponde que além da honra e da virtude
eu tenho retratado as qualidades moraes de
Augusto pelo que respeita á sensibilidade.

E de facto, Augusto tinha um coração bom
formado; elle era honrado e virtuoso; teria,
pois, elle animo para resistir a todas essas
impressões dolorosas entre a criminosa Laura
e seu innocente filho? E' uma lucta de dôr,
em que jogam quasi todos os affectos suaves
do coração humano; e não exempta de alguns
affectos funestos! E', pois, uma lucta de
amor, de amizade, de ódio, de vingança, de
compaixão e de piedade; uma lucta emfim
da humanidade, e da natureza contra á jus-liça, em que a mesma religião não deixa de
ter parlei

Agora vós não tendes perdido de vista a
mãe e nem o filho.

—Minha mãe... — Meu filho... — Foram

Diz-me-oh! virgem, que adorei,
Que sonhei

Para dar-te o céo d'amoresl
Quem toldou meu pensamento?

N'um momento
Transformando um riso em dores?
E crês que eu viva contente?

Innocente!
Não sabes o qu' ó soífrcr!
E's feliz não existindo,

Não sentindo
Meu malsadado viver!
Quem me dera assim dormir;

Náo ouvir
Linguagem que solto em vão!
Ao menos a desventura

Não perdura,
So o peito não tem acção.
Quem privou-mo de tons olhos

Mil «scolhos
Nesta vida semeando?
Se a paixão que o peito aquece,

Não fallccc,
Vai peld dor s animando?
E julgas ver-me contente?

Innocente!
Não sabes o que é sofTrer!
Es' feliz não existindo,

Nho sentindo
Meu malfadado viver!....

R. Luz.
—A decifraçâo da charada do n. antece-
nte õ Napoleão. N. B. os tres solos são—
rsega, Ilha d'Elba o Santa Helena.
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as ultimas palavras desses dous entes dosgra-
rados; e cahiram nos braços um do outro.
Pouco tempo ao depois, Emiliano, desligan-
do-se dos braços de sua mãe, corre para Au-
gusto, exclamando na mais viva e na mais
acerba dôr:

—Perdão, senhor, perdão para minha
mãe...

—Mancebo (tornou-lhe Augusto) não me-
rece que implore seu perdão uma mulher tão
criminosa...

—Mas si a criminosa éminha mãe...

Ali! não foi a voz de Emiliano a qui;
acabastes de ouvir neste momento... não;
que está despedaçada pela mais aguda dòrl
Foi a natureza que em seus lábios arreben-
tou essas palavras, cujo enorme peso era bem
capaz de esmagar debaixo de si todo o poder
da mais bem premeditada vingança!

(Confinua.)
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