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Cada época litteraria com seos ideaes, suas
tendências particulares e sua philosophia, é assi-
gnalada pelos raros artistas que têm a grandesa
necessária para interpretai-a superiormente, de
levar para a sua Obra a emoção, a^assionali-

' \
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dade, as nnances, o perfume, as idvosincracias
mesmo do tempo cm que surgem e do qual setornam opulentas flores intclleetuacs.

Villiers de L/ísle Adam na Prosa e Verlaineno Verso, sâo as duas personalidades artísticasmais extraordinárias e surprehendentesd'esta ulti-ma porção do século, porque fizeram resplandecerna Via-Lactcado sco Sonho as curiosas e exóticasestrellas,-toda uma constellação assombrosa ebizarra cie emoções e ideacs torturantes e tormen-
tosos como a alma do sco tempo, no que cila con-
tem de mais seleeto e de mais íino.

No momento convulso e angustioso que acivihsaçao universal atravessa, Ídolos por terra
philosophias desconsoladoras, abalada nos seosfundamentos a Fé, é myster uma nova Arte paratraduzir e significar esta phase histórica.

D'ahi a florescência do neo—decadismo ar-tistico que teve em Verlaine um summo sacerdote e
que tem sido celebrado pela exótica e genial gera-
ção de esthetas. '" *

No Brazil, um dos espíritos que mais legitima-mente representam essa fidalga geração de esthetasc sem duvida o Artistacujo busto de uma expressão
tao finamente intellectual, illumina a pagina de hon-ra do Brkviario.

Artista de uma intuição maravilhosa, de umavisuahdade amplíssima, d'um fulgor excepcionaltem sabido levar para a sua Obra a originali-dade, a íorma casta e virginal, as emoções maisraras e subtis, os mais altos refinamentos esthe-ticos.

_ Surgindo na publicidade, muitíssimo jovenainda, como autor das Musicas, em que já serevelia senhor de um estro poderoso e rico, umasensibilidade peregrina e uma verdadeira naturezade Arte, Emiliano Pernetta tem feito sem cessar
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progressos extraordinários, até conseguir o requinte
supremo dosseòs últimos versos, cuja magnificência
nos suggerem a lembrança da infinita tela do lir-
mamento constellado, em noütes banhadas de luar
nostálgico e impressionista, cheios dos rumores bi-
bheos do mar, das florestas e do eco. Ultimamente
tem conseguido vencer a montanha da impcccavel
perfeição, sob cujos (lanços se estorcem em vão
tantas almas sonoras.

E' que este Poeta tem a guiai-o para o trium-
pho e para a gloria, a força dominadora da Fe. Ê*
um consciente do seo immcnso talento e do caminho
que o seo temperamento e o seo senso artistico
lhe determinaram.

Envolto na clamyde do Sonho elle tem atra-
vessado sereno a multidão dos bárbaros, como tem
resplandecido como astro de prfmeira grandesa
nos centros mais finamente intt llectuaes do paiz.

Causeur verdadeiramente extraordinário, elle
_deslumbra, encanta e prende o auditório com um

raro e singular poder suggestivo.
Nos grandes centros litterarios fluminenses

o seo verbo calido e genial lançou o pollen fe-
cundo das idéas em muitos cérebros de artistas.

Elle era o Revolucionário, de armas em riste
contra as velhas fórmulas artísticas, contra as
philosophias batrachias contra a critica dogma-
tica e fóssil.

Nas suas próprias theorias manifestava-se a
flammaintellectual e alta do temperamento ex-
huberante do futuro autor do Ideal, d'_4 Estatua
de Sal, do Asar, e de um grande numero de
sonetos e de estrophes que rutilam como o sol da
primavera, num extranho fulgor de mocidade e
ouro.

p ÇQJ^Q0) g)
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Versos

• . •.

(Elhos por seu gosto
Não os ponha cm flor
Que lhe causam dor :
Soffre de os não por,
E de os haver posto...
Alma que anda cega,
Si por socegar,
Veiu a se empregar...
Nesse aventurar
Muito mal se emprega.
Ter os seus cuidados
Todos em mulher,,
Tenha-os quem puder,—
Que é melhor não ter
Que os ter enganados.
Amores são rosas
Próprias da Illusao,
Rosas em botão,
Que é quando ellas são
Frescas e cheirosas.
Flor de maravilha,
Pérola de Ophir,
Pérola a sorrir...
./.Ai de quem dormir
Sob a mansenilha!

Damas, meus senhores,
São todas eguaes...
Já porque as olhais
Nem vos olham mais,
Nem vos têm amores...

:• • *

Julho--1900.
u

Emiliano Pernetta.



Emancipação da yWulíiep
(Excerpto)

A chamma resplandecente e impulsora do ro-
mantismo transcendental que caracterisava as epo-
chás já envoltas nas brumas de um passado dis-
tante, extinguiu-se, como era natural. A'essa es-
pecie de cegueira estonteante que lisongeava o exi-
gente coração dos ukra-idealistas, veio de encon-
tra a luz clara e decisiva do real, — cujo ponto
culminante de perfectibilidade nós « tentamos at-
tingir, impulsionados por uma razão renovada^e
esclarecida. Se, pois, tão monumental transição
se operasse exclusivamente no sexo masculino at-
tendendo a uma absoluta superioridade instruetiva
sobre o sexo feminino, qual seria a situação da mu-
lher, mergulhada na tradicional treva da sua igno-
rancia, tendo, apenas, por amparo e guia o frágil
esteio do seu ideal ? Incontestavlemente, bem di-

gna de lastima !
Concordemos ; para estabeleber o verdadeiro e

indispensável equilibrio social, necessário se torna
impellil-a a comprehender que a situação que lhe
compete é a que deve estar sempre em relação
com a transição social operada, e que, para poder
acompanhar o infallivel movimento evolutivo, pre-
cisa cultivar e esclarecer o espirito — que deve,
consequentemente, attingir mais ou menos, a tal
respeito, um certo e justo parallelo com o espirito
masculino. Ao contrario desta reforma imposta
pela necessidade da epocha actual, a mulher conti-
nuará a ser sempre mais ou menos victima, sacn-
ficada por um estulto egoísmo que não tem mais
razão de ser.
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A nossa cpocha, dcsenganemo-nos,janab é.comooutr ora, dominada pelo sublime influxo moral dasympathia. Hoje predomina em primeiro lugar ummodo de ver mais pratico e positivo.
Um jornal hespanhol, Et Noticiero SevMánoexasperado pelo desastre soffrido na ultima guer-ra hispano-americana, cuja responsabilidade elleattribue principalmente ao governo e imprensa doseu paiz. deline irrefutavelmente a sympathia.como seguinte lógico pensamento-que me apraz aquiintercalar porque o acho adaptável ao assumptode que ora trato : «Contou-se com as sympathiasda Europa, e não se advertiu que a sympathia éna maior parte das vezes, foge fatuo que nãoaquece nem conforta.»
Perfeitamente.
Em conclusão, permittir, hoje, que a mulher

permaneça amarrada ao deplorável poste da igno-rancia eqüivale a arriscal-a criminosamente áprobabihdade de receber em compensação do seumais nobre e espontâneo affecto, o completo anni-qmllamento da alma, - o que quer dizer a suaprincipal ruína.
Teem, pois, os chefes de família e os dirigentesda instrucção, sobre quem pesa toda a responsa-bilidade, o dever imperioso e inadiável de prepa-rar sohcda e convenientemente o espirito femininode forma a collocal-o na altura de comprehendernitidamente, e conforme a epocha actual exige aphase de adeantamento a que nos conduziu umaprecisa e natural evolução.

Maio de 1900.

Marianna Coelho.
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fí). 'João d'j?mop

Nas folhas curvas dos palmeiraes
Gemem os ventos : —um violão.
Quem acompanha entre madrigaes
Os ventos tristes em horas taes ?

—D. João!

E os olhos vagos de D. João
São duas fontes lacrymaes...

Lá vae passando uma procissão.-
Ai, bella festa / que par tão lindo !
Como são bellos os esponsaes !. . .
Que dama é aquella que vai sorrindo,
Mas verga o torso como um chorão ?
— E' D. Rosa que nunca mais
Será—mais nunca! rosa em botão!

E os olhos vagos de D. Rosa
Serãode noiva, nuncade esposa...

Quem lhe roubara o coração ?
—D. João.

Lá segue a noiva de braço dado,
Toda de neve, niveá camelia. . .
Vae D. Rosa para o noivado. ..
Ah, D. Rosa naquelle estado !
Tão morta e branca ! dolente Ophelia !

A' vossa noiva, meu senhor,
Falta o seo D. João d'Amor !...
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Flores enardos por toda a egrejaI elo aitar-mór gente curiosa 
'

Noivos que sobem. Arde um timnbulo.Kivaes donzclhs morrem de inveja--Que inveja é aquelia de D. Rosa
Que vae subindo para o patibulo ?

Lá fora vibram de D. João
As cordas todas do coração.
Gemem salgueiros:-um violão

*
* *

Saeo noivado. Entra um enterro.
Sim. .. não ! Sim. .. não ! E' o que se vê :-A morte e a vida, o bem e o erro !—A eterna duvida de Hamlet/

Cantam os sinos.
Quem vae naquelle sidereo ninho
Com véo de noiva para o céo ?— Um anjinho.
Vão dois noivados para dois destinos.
—Antes trocasses, noiva, o teo caminho !Antes trocasses o teo véo !

Domingos Nascimento.

Sanío ^íníonio
«E quem se julgar mais puro,seja o primeiro a arremessar apedra».

(Christo)
O Santo, o bom mancebo de Padua, relancearao olhar em fogo pelos grandes Nús plásticos, quese alinhavam soberbos, na enormidade genial deuma concepção profanamente diabólica, pelo tisnesecular dos paredões sombrios do claustro.
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í á baixo, representando a passionalidade sym-

bülica do Gênese e envolvidos na tluidica inspira-

ção de um colloquio verdadeiramente pagao, Adão
eEva sorriam para as tentações do Fructo, que o

sol do levante banhava com a tenuissima trans-

parencia da sua irradiante luz astral, vinda Ia

d'outra banda do Cosmos.
— {(Não, Vespas de Satanaz. . .

Figueiras bravas do Erro. . , Não me deixarei
tentar pelos ardores do PeccadoU, disse o thau-
maturgo ao defrontar o grande escândalo do Ge-
nese onde a sua virtude se ia amesquinhar a hora
das loas e da piedade, e onde o seu ser, coníuso,
mordido por imponderáveis flagicios sensuacs,
cahia muitas vezes n'uma afflictissima luta intima
com todos os phantasmas macabros da luxuna.

E quasi bebedo diante desse spetroscopio de

formas ferozes que lhe espiculavam a alma e o

espirito, elle chegava a suppôr que aquelles gua-
ches crus de realismo pictural eram o Peccado
mesmo, que o demônio astutamente impersonalisa-
ra nos destaques vivos da Cor, em face da própria
Fé, para melhor attrahil-o aos mameis absorver»-
tes do Crime.

Eva volvia-se para o Santo com a imprudência
de uma perseguição atroz, illudindo-o com rasgos
de simplicidade christã, como se em suas intangi-
veis enflorações de carne não ardesse o mesmo
inferno de volúpia que contorcera os sentidos de
Adão, o mesmo alarido tumultuado das paixões
queo fizeram vir, rolando, rolando, ás ultimas es-
tanciasimprescrutaveisdaDôr edo Remorso.

— «O/// Mulher... Mulher, deixa de mor ti-

ficar as serenidades celicas do meo Sonho !» re-

gougava Santo Antônio, procurando evitar os pe-
zadellos d'aquelies olhos plasmados na condensa-

ção das tintas, na 
"infin.ta mysticidade de um co-

. i
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londo tao real, tão real quc assombrava até osmármores, os metaes, o .som, ãs cois,,s lllo|.l;lsemfim, que jaziam „„ eterno 111!llismil d() |jía|.'macio pelas galerias e escaparates cl . elaustro.~«Jesus.'. . . Jesus !.. . como estas* Vespasmemordem !» •
E o Santo procurava então por um elance de su-premo esforço, castigando a natureza acirrada demcendiamentos de uma gula extranha, pedir aopatrono S. Francisco que empannasse com o san-gue de suas feridas, com o lenho de Christo oucom o manto roxo da Paixão a nudez venústa defcva, cujos contornos se lavavam impudicamentenas auras livres e ethericas do Paraíso.

Mas lá estava sempre a mulher de Adão, e comoum hehaniho mecanisado por suggest.es exquisitos ella acompanhava as retinas torturadas dolrade,pouco.seimportMndocoma solemne e respeitavel gravidade do próprio Senhor Morto oucom as gangrenas que a trahiçâo de Iscariote fize-ra brotar, como flores de sangue, no corpo martv-nsado do amante de Mao-dá.
~«0h ! Vespas '. . . Lepras de Lázaro '

Mae do Diabo !. . , Luxaria de liethsabéa, de/Xae'-me na paz do Senhor /»
Eva, porem, interpunha a essas imprecações depavor o sflencio das suas ironias derramadas áHux da leia, parecendo reanimar as forcas abati-das do Santo '
-«Frade, porque te horrorisas de mim, auan-do sabes que foi o ciúme de Deos que fez nascero peccado ._ Adão?. . . Eu, aqui, - fluido quesou deperfeiçõesparalysadasy~nãoprocrêo Cains-represento apenas o poder de um gemo, a inspi-ração de um pincel, o simples engenho da Arte \Nao te arreceies de mim, ó mago myslertoso dosmilagres de Padua !»
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E, oh ! gtâ$&j ohj sempitcrna ventura [Santo
Antônio renascia então cias cinzas do seo abati-
mento, subindo até as alleluias emotivas do Coso;
mas, reflectindo, voltava a não acreditar que Deos
fosse também humilhado pelas seducções d'aquella
mulher, que o Diabo levara ao convento, entre o
incenso e as preces, para estarrecer e mortihcar
a alma amortalhada de uma legião inteira de
frades.

Nestor de Castro.

CGPrece
Kirie Eleison ! Christie Eleison !
Ave Maria cheia de graças,
Banha-me um casto luar se passas, .
E a lua é como um olhar dos Céos !

Ave Maria ; Bemdito Fructo ;
Rosa dos anjos, mystica e pura ;
Teos olhos rompem a noite escura,
Porque elles trazem o olhar de Deos !

Ave Maria ; Lyrio do Alem ;
Alma de 'estreitas ; Virgem Augusta :
Tens uma bíblia n'alma venusta,
Onde eu escrevo minha oração ;

Mas, luar d'oiros, os Sanctos Óleos
Da Fé não vêem fazer de adarga
A' alma que soffre, tão pura e amarga,
A dor extranha do meo coração...

IL-XCIX.
Silveira Netto
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•^uppliciado
A Aristides França.

Andei a polluir os sentimentos castos ¦Ah. por entre a escoria, entre a canalha impuraE hoje so me sacode a indomável tortura ' 
' *

Dos prazeres bestiaese dos beijos nefastos...

1'erdida n'L !,erei ,n,ame Qrtátúráe.d.da n essa leva ignóbil de homens gastos.
Embotaram-se-me, um a um, os affeetos bonsE.n.nhalmaseiez rainha torpe e t ue 'Como a nobre Margot da estirpe dos Sons.

Meocoí ,!v^SgraÇa 
! APÓS esse extermínio insano

c 
G° »W P',r^e um novo Chnsto ex'ino-„oSuspenso a torva cru, d^nuesoueSrhumfn:!...

Eucudks Bandeira.

Civro de JoS
Saudade e Martyr'IO

Aos meos

<?pi,; C, VÓS OUK ENrRAES, T0DA A KS[>R|(AN ^
fanciaa-"?nC''araÍ! SUa pobre e abandonada in-fancia! Sua mfanca maltrapilha, entre um pro-

%
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fundo grito de dor, e um soluço de magna sau-
dade, gemendo, n'uma confidencia intima, sagra-
da na celebração rcveladora de uma grande amar-
gura, ha tanto soffreada, na obscuridade da
sua bella e magnânima alma de resplandorado do
sonho, tão dolorosamente sonhado, elle, o oello
artista, tão lindo e tão constcllado dentro da sua
Arte Azul, m'a lera por uma tarde de preces c
de miseréres, nas paginas ou nos manuscriptos do
seo doloroso Livro de Job, amorfanhando as svlla-
bas, mastigando as palavras,como se amorfanhasse
e mastigasse as lagrimas de fogo, que dos seus
olhos em chamma desciam atropeladas pelo de-
sespero, pelas suas faces sulcadas pela d('r, insòrn-
niados pelos pesadelos, n'uma grande explosão
de uma infinita saudade, fundamente affliotiva e
desesperadora.

I

Minha alma está triste até a morte.
Jesus.

i»

a Muito creança ainda, quando os primeiros
« sonhos azulejados da adolescência embalam
« o berço branco de arminho dos afortunados, a

implacabilidade granitica das circumstancias
me arrancavam impiedosamente do tepido acon-

« chego confortável do lar, e, ai.! como essa
lembrança me dilacera, me estrangula e me
asfixia tanto, tanto, tanto, que eu a sinto pe-
sada, como se sentisse sobre a minha cabeça,
nevada pelas invernias tempestuosas da vida,
esmagadoramente, o peso de toda esta atmos-
phera carregada de chumbo !
« Por uma manha sem sol, sem luz e sem clari-
dade, sombra de Hamlet, alma turva e alluci-
nada de Hamlet, olhar nublado de Othello, mi-

«.

«

«

«



-

A ¦-¦¦¦¦¦

BREVIAWÕ

« nha mãe estreitava-me em os seus longos bra-« ços magros de tysica. para nunca mais, nun a« mais ; eu partia com a sua benção, com•< lagrimas e com o seo coração, onde os sele« P-haes de dor sangravam. pVar;; a terra nhoí« p.ta dos bárbaros, sem lança e sem escudo ca-« valle.ro andantc do sonho, luetar pela vida • ella< em breve, mo diziam os seos olhos annuv,a-« dos de uma vaga melancolia, finamente doloro-« sa, m o dizia o coração, propheta sombrio das« grandes desgraças, monge taciturno da thebai
« Sdaanr MC' 

e"a 6m b,'CVe Partiria- «""bar-« cada na gallera esgma da morte, para o oaiz« phantasuco dos pesadelos, dos assombros e^ós« sonhos para essa longínqua Sibéria azul e es-« pintualdo Alem.
* E eu parti, e, logo apoz, ella partio também« e nunca mais nos vimos, nunca« Por muito tempo ainda vaguei dentro da« treva do meo somnambulismo allucinado, deí "rphao, por entre aquellas feras humanas, que* tinham nos lábios arregaçados o uivo estridente« e arrepmnte da imbecilidade, e no olhar emSangue, todo o magnetismo tenebroso do mal" 
uT^ 

fKerÍCa d° °di° <ue envenena a•• nostalgia barbara, a grande nostalgia selvagem« das florestas fundas e amplas e virgens I« Atravessei por entre ellas, sem fital-as, comos olhos vendados de lagrimas erguidos para omeo ideal, vencido na minha grande dor, pisado
« 2T* 

obsJc;,lidade. esmagado na solitarie-dade trevosa do meo incomparavel abandono« E vaguei, vaguei. Vagabundo da dor, va-« guei, Israelita da saudade, vaguei, Pária da« ventura, vaguei, Judeo Errante da crença vasjuei« atropelado pela minha própria sombr'a 
gpe5

« meo próprio luto. p
« Quando de novo regressei á casa, onde passei

«
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« os mcos primeiros annos, tudo abandonado,
* tudo extineto. Meo velho pae, cadáver embal-
« samado no luto e na saudade, esperava-mc á
,< porta, braços abertos, como uma grande cruz
« oscilante a entrada de um cemitério em minas !
« Quanta velhice nas rugas fundas que lhe sulca-
<< vam a fronte calva / Quanta velhice e quanta
« dor ! Ai ! no seo grande olhar silencioso, fun-
« damente interpellador, as lagrimas escreveram
« uma grande epopca psycologica de invoca-
« çdes, n'aquelle olhar fundo e prescrutador, de-
« senrolava-se a negra tragédia muda da anony-
« ma desgtaça humana. O desespero rugia, rugia
« potente, a incerteza, nuvem negra eternamente
« suspensa sobre o nosso futuro, obumbrava-lhe a
« imaginação cm perisando no futuro de cinco
« creanças atiradas aos braços esqueléticos da
« orphandade. Incerteza! oh l múmia infernal,
« pesadelo diabólico, que em o teo profundo som-
« no de pedra, pareces urna ironia de fogo, eus-
« pida pelos lábios amargamente torciculados de
« Satanaz, ao desespero humano !

« Meo pae, meo pae, pobre velho, como n'aquel-
« le momento angustioso, comprehendi a infinita
« revolta do teo coração am.antissimo e sagrado,
« viuvo do carinho e da bondade evangélica que
« se erradiava pela tua alma infinitamente, como
« uma infinita via-lactea fulgurantissima, do amor
« da tua santa entre as santas companheira de
« tantos annos !»

« Permetti, meo pae esta espansão ao meo de-
« sespero, e, que esta oração que dos meos lábios
« enfebrados espiraía, como incenso, turibulado
« pelas mãos nervosas de um sacerdote da dor,
« junto ao altar-mór das recordações, suba, suba.
(( até a região inímaculà do sonho, para onde a
« morte te conduzio. Meo pae, sagrado coração no
« alto illuminado do calvário da' magua, eu de
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« joelhos, olhae bem da altura astralení que vives« 
^ejoeto 

te imploro, perdão, pei pSmm, perdão por vir de arrancar das escombros
^^'«'"voeaçòes.todoumpassadodea.narçu-• as i ,edade para a minha grande desgraça pie-« dadeparaa minha dor, tão nobre na sua oriàem« Para a minha grande dor de vencido da vida'

: zaim";!iatgTando dorc,e mumi™d° dos;:
vo_,*« T 

am01'0S0 d° SOnho' ™m™° de-votadjssimo da sagrada, da piedosíssima da« sempre divina Senhora Soberana da .Arte de* 
Sf mlnv 

A,'t0' dC AStl"0,ÜSO dil Arte- P-dao
«ochd ;mco p:ic,qL'c ousei afrontar* in°-

h!í ni 1C,1S; 
C,UC °USCÍ PÜI'lL"-oal-os no seomfin.to somno de pedra, com os gemidos de

l ;n'ntl;,imr,l,eJüb'como meo.nlbrtunioauro« íante de íntellectual.
« Sonhar ! sonhar! o sonho é um protesto« contra a vida materiaí em que elles suinam m« que elles se chafurdam gordurosos e fartos 0« sonho, meo pae, tão bello na sua essência 

"tão

_8$? 
SUa.grandesa, é um crime aos oi, os

« teo filín^1163';1 
V6Sga' 6 d'ahi ° Perseguirem

outrí _ ndJUS^arem-.n'°> «Pellirem-noteomo« outr ora perseguiam, in ust.çaram e repelliram« Job. o mais mfeliz e o maior'entre os maiores« homens da sua epocha, para fora das terras de
da 

* 
ff,T 

te° flÍh° tr°UXe Para ° -'-quilinto

29qq Jülio Pernetta.

^00<_00^
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©s ires olliares de ciaria
A ANNUNGIAÇAO

Entre um meio modesto, o existência prosaica,Longe do grande luxo, e vivendo distante
Do fausto-babylonio e da pompa chaldaica,
Sem nada lhe turvar o angélico semblante

Diz uma tradição de santa lenda arçnaieaCuja veracidade a Escriptura garante—Floresce a melhor flor da família judaicaComo um lotas ideal de aroma penetrante.

Vive calma e feliz. Todo o-seu bem resume
Em ter pelo seu Deus e seu supremo g-uiaTudo o que a dôr lhe acalme e os sonhos lhe perfume.

«Mãi do Senhor serás»—o archanjo lhe anmmcia
E Ella accende no olhar do espanto o estranho lume!Era o primeiro olhar dos olhos de Maria I... -
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II

i

r* . - '

A PAIXÃO

Messias ai.nunc.ftdo, e do céo predilecto '
_í!_ d.1"1- . dC ,)0M,e rei d0 raund0 ^o.

f_.ff_._____" 
°r 

.Ça e *"e" |,ri,"ei'-o ;l«'oco«otíies dos mãos, assim, o repellente apôdò ?
Tens e teu coração de bondade repleto>e perdões e de fé, de audacias e denodo •
^ã?°?*m na temi ° teu di™o aspectoMaculado de sangue e coberto de lodo!...

Será possível, Deus ! Pai da suprema graça -Que as»™ deixes passar pela dura agoniaPorque Meu Filho, o Teu, por entre o. homens passa ?
E nisto a Virgem Mãi cujo olhar irradiaTem nos olhos a dor e a duvida a traspassa !-Era o segundo olhar dos olhos de Maria ' 

"1

III

A ASCENSÃO

Sinto-te emflm, Senhor ! Sei quem és Tu meu FilhoQue de Teu Pai trouxeste, aos algozes da termO roteiro que mostra o verdadeiro trilho 'Que vai de bosque em bosque e vai de serra em serra.
Agora sinto, emflm, que todo o estranho brilhoQue nos meus olhos vês e nos Teus olhos errajno humano coração não _n_n_f.v_ empecilho • '
Todo rancor acalma e acalma todaa guerra.
E'assim que a Virgem-Mãi entre preces murmuraVendo entre nuvens de ouro e rara pedrariaA ascensão de Jesus para a infinita altura !...

Que era o filho de Deus, tudo ahi lhe diziaE em seus olhos brilhava a suprema Ventura'*—Era olerceiro olhar dos olhos de Maria!.. -"

Emílio de Menezes.
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íDeslumBramenlo
A Romário Martins

*
Sinto, atravéz d'aquelle olhar sereno,
Olhar de Christo, piedoso e triste,
N'um abraço, que é todo o meu veneno,
Nostalgias de azul que não existe.

E elle, que em pleno abrir de aurora, em pleno
Fulgor de sol ao próprio sol resiste,
Se me iilumina,éd'um luar ameno,
Onde a mancha das nuvens não se aviste.

Angélica expressão das cousas mansas,
Per elle vejo e escuto, em doce enleio,
Rostos de mães e risos de creanças...

A Morte, quando esse astro se apagar,
Certo, ao coveiro ha de dizer, eu creio :
— «Repara se inda ha luz naquelle olhar.. . >

Ricardo de Lemos.

J)ivea
De eburneas fôrmas—radiações de estrella,
Contornos leves e feições serenas,
E! muito loira e tem as mãos pequenas
A minha suave e lyrial Graziella.

Lá da Polônia—terras longes, Ella
Veio a estes climas augmentar-me as penas...
Loiras formosas e ideaes morenas,
De olhos ardentes, teem ciúmes d'Ella !

Ha lactescencias de luar e neve,
Fulgencias de astro em suas carnes quentes,
Novas, de opala, virginaes, macias...

Graziella é a Dama de cintura breve,
Fôrmas eburneas e resplandecentes,

Que ora começa a escurecer meus dias...
Alfredo Coelho,
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yWisanlfiFopo
A Sebastião Paraná.

Era um navio extranhò, aquelle.
Oblongo, de altas torres á popa, elle tinha a

feição primitiva no complexo da forma, ao mesmo
tempo que participava de uma harmoniosa e sua-
ve belleza esthetica.

A maruja tinha aspectos claustraes de monges
macilentos, como se fora o austero transatlântico
um convento desgarrado dos continentes.

Mas que singular derrota, aquella! Os dias sue-
cediam-se, a lua percorria as suas phases, todas;
os ventos mudavam, o sói fazia e refazia o seo
cyclo, e era como se o oceano sem termos fosse
o único elemento que constituísse o planeta.

Mar e Céo !. . . Céo e Mar !. . .
Mal se avistasse na linha do horisonte a man-

cha de um continente, o gageiro vociferava logo :
— Terra !... — e o navio, como que impellido
apenas pelas ondas sonoras daquellas duas sylia-
bas ditas com uma expressão de terror e de alar-
me, tomava outro rumo. mechanicamente, n'uma
nova recta, tendo outra vez por Norte o desconhe-
cido e o mar alto. . .

Jamais a aza de uma gaivota roçou as enxar-
cias do velleiro extranhò, nem o corvo marinho
grasnou do alto dos mastaréos a noticia alviça-
reira de terra.

Mas o mar,—e eu o notava apavorado, —tinha
caricias para comesse barco phantastico de pan-
das velas negras, e se ao longe eu o via revol-
tar-se em convulsões cyclopicas, espumando rai-
voso como um leão de solta juba encanecida, —
aqui, ao lado do. negro velleiro, elle cahia de
rastros humilhado^ vencido como um velho cão.

E a larga esteira de espuma que se ficava, per-
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maneciaap longo do oceano como uma doce Via-láctea interminável, onde o SÓI revolvia-se comonum aquário de ouro e âmbar.
No alto das torres c no tombadilho, ás amu-radas c no cesto da gávea, por toda a parte amaruja contricta, amplo capuz e irsuta barba, ca-lada, serena, n'uma impassibilidade de estatuasimpunha aos meos olhos pávidos de emoção, in-dicisões e clarividencias, mixtos de duvida e decerteza que se conflagravam no meo espirito abs-tracto.

No alto mar, entre desconhecidos e extranhos
personagens, n'um navio que as agoas respeita-vam cante o qual as ondas recuavam n'uma clis-tmecão sobrenatural-, eu era de certo um míserocaptivo, atirado para bordo nas praias do meo
paiz, após luetas memoráveis, numa subordina-
ção de vencido ? •

Loucura, tudo. O navio que jamais apertaraterra, era uma creação do meo espirito torturado
pela convivência dos homens.

Oh, o Mar ! 0 largo Mar sem termos, profundotormentoso, pérfido,-embora,—mas deserto ! . . 
'

Romário Martins.

MOVIMENTO

EMÍLIO DE MENEZES

tólS^P dG Emm° de Menezes ° <lue EdmundoKonstand dissera a propósito de Sarah Bernardt :
«Cestune aigle mystique..»
Com effeito, ao extraordinário lavrador do verso nãofaltam as envergaduras gigantes com que as águias dogemo ascendem as grandes alturas vertiginosas da gloriae por ma1S que elle queira ficar cá em baixo, como úm

¦
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5Ó,desamando a sua arto,e3quecondo oseotyrso pontificai,
algo do mystôrioso o arrasta, em convulsões diabólicas,lá
para as rogíôes do Btllo Absoluto, onde a Esthesiase on-
cathedra sobrehumanamento maravilhosa.

ESmilió— um eterno descuidado do suo insubmisso Intel-
lecto—ás vezes exila-se n'uma quasi exhaustão de encr-
«ias. indo para alem do signo luminoso da Arte como um
filho pródigo do Sonho em busca do pessimismo cruel do
mundo.

Depois, fora desse embevocimento mortífero, elle volta
á contemplação do seo ser, e eil-o que ressurge então na
magestade Olympiea do Rythmo, dentro de umaoffuseante
superioridade astral.

K* neste período de intellectualissima labutação queellese acha agora : e fcaes têm sido os vôos pVaçuieile Espirito,
á Suprema Belleza da Forma, nestes últimos dias, que a
imprensado Rio, verdadeiramentesuggéstiònada pela aus-
téra magnificência do Estheta, abre-lhe carinhosamente os
braços, pedindo-lhe esses Hortos e essas Laf/rimas, que o
Emílio transfunde tão poderosamente no ouro de in imita-
veis alexandrinos com o capricho de um encrustrador de
brocados para um Schah asiático.

Os Três Olhares de Maria, que abrilhantam esta revista,
transladamol-o> nós das columnas do Jornal do (Jommcrcio,
que abrio a Emilio do Menezes a excepção hphfòsissima
de uma collaboração poética em sua primeira paginaja-cto virgem na vida jornalística d'aquella folha fluminense.

E', pois, com justo desvanecimento, que saudámos o
príncipe do parnasianismo no Brazil, esse que, quandose atira ás vertigens do Verso, ás sublimidades da Fór-
ma, torna-se com admirável brilho uma verdadeira «Águia
Mystica».

*tí>\£&*^y*>s
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