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A Rainha do baile.

Glue mimo ! que roza !

Uue filha de Detis ! .

A, Azevedo.

I.

Eu amo o baile porque no ruído tumultuoso de
suas sallas, divizo a imagem desta vasta corned
mundana, onde—rizos e lagrimas—esperança e fie
«espero—seducção e orgulho — reina» confundidos
nesse immenso turbilhão, sob a capa do prazer.

II.

Conhecestes mancebos a virgem do baile ? Vistes
o sorriso entr'aberto de seus lábios > A roza em bo
Vdo não seria d'um éncarnauo mais bello, deliciosa
mente mais fresco I

Intimo fulgor derramava dos fascimdores o
lhos, que ora languidos em profundo scismur, or„
lançando scentelhas de amor e viveza br:lliavao
como no horizonte brilha a estrella do pastor ao ar
rebol do dia.

Docii, meiga r afTavel, ignota a vaidade e pre
sumpçào, meigo sorrir lhe deslizava mansainent
sobre a rosa vermelha das faces, donde se despren
dião n uri ficas notas da inais arrebatadora e an^eli
cacandidez. 0

Revellava um composto de candura e perfeição
Cingia-lhe a fronte a santa auréola da virgindade

upe vii.

ROMANCE BASILIENSE.

Era uma bella tarde de agosto; e o Sol, que de-
clinava ja no oecidente. mandava seos doces, e me-
Jancholicos adeoses, a pacificas aguas da Bahia de
Iodos os Santos; e esses raias amortecidos d'uín sol,

que meigamente se despedia a nossa vista, brinca-

yam nas enxnrcius d'um navio, ahi ancorado; e bei-
lavam o cume dos palmares, e os areiaes da praia.amo a bollesa da tardo, como a um suspiro, uue
repassado de amor, e de saudade, destacando-se do

Shico* 
d°nZG,,a' 

^ VagarUS°' tÍm,do- C

Era pois uma bella tarde, dessas que inspiram po-es,a, dessas que obrigam o homem, a um dolcissi-
mo scismar; porque parece-lho por toda a parte es-
outar os sons longiquos d'uma harpa. Esses uii.nu

e erguida com mágico império, deivava notar-se asbellezas rbum eburneo collo que parecia inda reler
ms primeiras fontes de amor e tentação

Engolphada no prazer da dança, seu divino
coipo mais ligeiro e leve do que uma sylphide na-
rocia no redor da walsa o vaporoso e divinal rèíle-
xo, d-nm habitante dessa etherea mansão, voando
aos pes do Creador.

-Sua voz argentina mais doce e harmoniosa quoo cântico dos An|os, abrandaria 
por mais enpedoroi-

das que tossem as fibras do coração do sceptico etornri—Io—hm 
para lugu cuptivo de tão infidos attrac-

ti vos.
-Oh, 

quizera ao menos ter uma lyra, onde em
(ouradas cordas decantasse a imagem dessa enheme-
ra e graciosa visão

_ 
—Mas as cordas não resistem as intimas orno-

çoes da alma, quando o vate não encontra na terra
imagens para uma comparação !

— ©.nizeraao menos que essa noite, de baile du ¦
rnsse por séculos, mais tarde findando, porque con-
templando a—rainha delle— infundio-se em minha
Mima o mais venerando culto e verdadeira adoração
que para sempre será a bússola de minha tão anhel-
lada ventura .'

Setembro 28—1861.
J.R.
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—Bravos, bravos, ahi temos o—JARDIM—
sempre bello e infallivel! 

( Dirão as amaveis

cos sons. que escutamos no cahir da tarde, devom
>er a voz dos anjos, que derramada das altura*,
vem quas, sumida; mas melodiosa, e doce afagai

soffi er 

°UV 6Serenar nosso dorid° eaccuzado,

O navio, que vemos ancorados n'essa bella Bahia,a hora solemne do crepusculo, era o Infante de Por-
0al vaso de guerra que ahi havia trasido Fran-

, 
e''e]ra Coutinbo, donatario d'aquella Capita-

£:JeP°Vaea 
Celebre Para?uas«u. Princesa do

pi",T, ,Cerw f°S 
dÍreit0S em faw d'< coroa de

ga . O Infante, acabava de receber as ultimas

Z"J,=dot;h°-' 
1,0 "¦* -

Recostado ao castello de proa, com os olhos fitos

,pTn ,"a'c,omo nue devorava 
por um freneticode-

^0 
desenhava-se a forma esbelta, e jovenil de um

bre ahi!anc' 
' 

^J° 
u,1,forme de marinha, fazia so-"7 0m 08 fin°s tr^os ^ suas feições aristo-

pe ard mi""?'3 ?'T 
Pe"e lewmeme crc!tada

fitos I • 
0 

,niawcebo- 
com os olhos

curem pyocla..meJ,tar profundamente; por1 
l',... 

" S'8í,dcs " los "círos transparecia todoo de.viifocego d'um coração, 
q„c dcerja, e q„e não
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leitoras lançando sobre elle suas arrebatado

ras vistas ). Trará Clironica > E' o que im-

porta.
E porque não ? lhe respondo eu: ei-la, po-

deis aprecia-la quando vos aprouver» comtan-

to que me permittaes ser hoje um pouco proli-

xo, e despido de todo qualquer prelúdio, ainda

que muitos aflirmem ser elle o sine quod da

narração.

Commençons donc Ah ! perdão, 
es-

quecia-me enviar-vos as minhas mais sym -

pathicas saudações, pela benevola attenção

que tendes prestado ao Chronista sempre in-

cansavel á descobrir-vos mysteriosos arcauos.

Porem vejo que vós tão bollas quão modes-

tas, pezo algum daes aos meus sinceros embo

ras, instigadas somente pela curiosidade de

saber a—ordem dos tempos ! —

Monotonia ! insipidez ! é o brado estrugidor

qne incessantemente atordoa-me os ouvidos;

é o assumpto de conversação na reunião de

familia, é finalmenle a ordem dos tmnpes deste

nosso S. Luiz !

E mais caliginoso seria o véo que envolve a

fagueira e verdejante ilha do author das—Po-

lhas Soltas—se não fossem as bellas partidas

mansaes do—Club e Recreativa — aonde por

um pouco tornaino-nos surdos a esse echo es-

tridente que com desagradável eíleito resoa

em nossos ouvidos.

Quizera possuir a penna de Courrier, o la-

pis de Garanti, para, descrevendo alguns

desses inflados e arrebatadores quadros que

se nos apresenta a natureza, offerecer-vos um

meio de distracção.

Mas, apenas esboçarei algumas interessan-

tes e verdadeiras scenas decorridas na ultima

partida da—Recreativa—pelo que em -primo

loco haveis de acceder que por um pouco trate

da minha incógnita pessoa, quando é ella

neste caso sujeito na acção, e assaz necessa-

ria para dar força ae que passo a narrrai-vos:

—Davão 8 horas da noite no relogio da mu-

nicipalidade, quando por um iridefinivel ins-

tincto determinei irão baile (também paru

iallar-vos pura verdade matéria alguma havia

para a Clironica, o que suuimamente me com-

proraettia ).

O espirito de curiosidade, e a fiel observan-

cia de minha palavra também me forão opti-

mos conselheiros.

Enfim, enfiei-me na velha paparahuba e,

dentro em pouco achei-me nos salões.

Contemplando os vai vens daquelle immen-

so turbilhão, não deixei de concordar com

Balsac, quando diz que 
— um salão de baile

não passa d'ama scena desta grande comedia

mundana, onde cada qual representa o seu

papel.
Tal qual he.

Com o auxilio de minha luneta, recostado

ro umbral d'uina salla, admirava os diUetauti

da dança que percorrendo de dama em dama,

tiravão pares para vigésimas sétimas contra-

danças, quando ( se não me falha a memória )

não se havia dançado a primeira !

Não tne havia decidido a dançar, e vendo

aquiilo mais irresoluto e temorato fiquei: pre-

feria antes ficar nas minhas observações do

que levar um—jâ tenho para todas—pela caza

ou allias carregando com uma boa dúzia da

tabocas, como as que mau grado meu, aqui as

espicharia, se não attendesse serem elias leito-

ras do JARDIM

Rompe o baile, r os harmoniosos soas da

musica rae vierão fazer um certo que n'alnia,

que firme e resoluto, saio em campo, e acho-

me ante uma formoza virgem cujo olhar se-

ductor infnndio-me tal culto e veneração que

torno-me por um pouco balbuciante, sentindo

a alma em completa agitação.

Oh! nunca os habitantes do Edem gozarão
da mais felicidade e delicias, como a que senti

ouvindo um angélico—sim—dos lábios da vir-

gero á quem eu impetrava ama contradança !

Leituras, conheço que bastante enfadadas já

estaes com estas massantes descripções, cul-

pai porem a minha penna por ter tanto escrip-

pode. Mas, não era a resignação que elle cedia, e-

ra a uma especio de desesperarão; e se elle medita-

va, era o como seus desejos tão ardentes, e quasi tão

impossíveis se haviam realisar. Essa idéia, essa uni

ca idéia o preoccupava tanto, que o mancebo mos

trava-se indifierente a tudo que o cercava, até a bel-

lesa do horisonte, n'essa hora cingido por uma faxa

larga, e avermelhada. Essa faxa sanguuiia nos ho>

risontes, parecia ameaçar sinistra tempestade. Seria

acaso verdade 2 O mancebo ofHcial, nem isso repa-

rou.

E o sol de todo amortecia nos orlas avermelhadas

do horisonte, eo coração do moço mais se assanha

va, e confrangia; mais elle debatia se n'uma dolo-

rosa anciedade. Seos olhos ardentes pareciam que-
rer divisar através dessas matas, ainda quasi virgens,

um objecto qualquer que o interessava. Sem duvida

n'esse lugar outr'ora solitário, onde hoje se eleva a

bella cidade de S. Salvador, devia haver alguma

cousa, algum ente extremamente amado, quo attra

hia para si, todos os pensamentos, todas as faculda-

des, parece que toda a alma do mancebo europeo.

Q,ue tens, meo querido Gastão ? — '' 
perguntou-

ihe um outro joven oficial , tocando-lhe amiga

velmente no hombro —" Ainda pensas n'ella?

O moço interpellado , estremeceo ligeiramente

como quem despeita d'um profundo somno, evol-

tando-se para o seo interlocutor, com um sorriso a-

margo, disse-lhe:

Sun; e agora mais que nunca. Oh! Alberto —

'' continuou— honlem eu a vi, quiz dizer-lhe que
hia deixal-a, que voltava a europa, e não pude,
Não tive forças para tanto. E ella/ella, a rnisera.

corno se alguma cousa lhe presagiasse o coração,

deixou cahir na relva, suas ardentes lagrimas, e na

voz d'um soluço que se lhe destacou do peito, per-

guntou-me:
Gastão, quando voltareis aqui ?

Julguei que ella tinha advinhado o momento da

partida; mas tudo ignorava. Enxuguei-lhei as la»

grimas, promettendo-lhe que hoje voltaria, mas

Alberto, amanhã nos faremos a velJa, e eu não a

tornarei a ver

E a tua promessa? — 
perguntou Alberto.

Sahiremos amanhã—tornou o moço apaixonado,
e hoje bem sabes, passo a noite de quarto.

( Continua,
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to e nada dito, porque eu vou tratar de ir pou
co mais adiante.

Findava-se uma contradança, e os pares
apartando-se das saltas tomavão diversas di-
Tecções.

O caso me tez seguir um delles, pela vivaci
dada de suas expressões foi-me fácil conhecer

que ali andara trica amorosa:

Minha Sra., dizia o cavalheiro, culpa algu-
ma tenho disso, porque nunca fiz á dia decla-
ração do meu amor, apenas lhe faço um sim-

pios—rendes vonn — de salão, porque é moça,
e não devo trata-la mal !

Eu o sei verdadeiramente, 
( replicou a da-

ma com ironia ) se só houvesse esse simples
rendez-vous, não havia ella dizer-lhe o que
disse em minha presença taxando-o até de
ingrato, quando parece-me que somente eu
tinha direito de dar-lhe este nome, o que não
o fiz quando o vi dar flores á R. . . . no mes-
mo instante em t[üe acabava, de declarar—me o
seu amor, e. . .

Por amor de seu sexo! D. *, 
não me im-

ponha assim de volúvel, acredite ainda uma
¦vez, 

que aqui e era toda a parte somente a vejo
como a essencia da minha vida, o objecto de
meus sonhos!

—Deveras? exclamou a moça com vivoen-
thusiasmo; pois bem façamos as pazes, e em

paga de tantas arguições dar-lhe-hei mais
duas contradanças —- Deixe-me no toillet.
até já.

Mal havia la coordenado as minhas idéas

peto que acabava de ouvir, quando sahirão do
toillet duas interessantes meninas, urna das

quaes mostrava uma especie de bilhete que
dizia ter ali encontrado. Eu que ando a cata
destas cousinhas tratei de empregar toda a
sorte de estratagemas para conquista-lo, o
que com effeito obtive.

Mas, ah ! carüo ! tres vezes carüo ! fui per-
fidamente illudido (e isto cá para nós ) por
causa daquelle papel sm branco o vosso
nista sentenciou as taes meninas a passarem
o presente mez a ração de um só namorado,

para que não teniião vontade de zombaram
delle segunda voz.

Por hoje é quanlum satis.

Nao 
poder!

Parodia.

Não ser eu! não ser a abelha,

Que libe o mel dos teus beijos,

Que abrasado em mil desejos
Te escute a voz a tremer;

( Pedro Calasans. )

Nao poder, mulher formosa,
Transíormar-me nessa rosa
Que adorna os cabellos teus:
Então seria ditoso,

Não quereria outro 
goso,

Nem mesmo junto de Deus!

Não poder ser essas ilores,

Vivos emblemas de amores,

Que trases na nívea ruão:

Seria então bafejado

Por ti, ó anjo adorado,

Com transporte de paixão 
'

Não poder ser eu a fita

Que o rodar da walsa agita.
De tua airosa cintura;

Ou o 
pár que delirante.

No peito de amor constante,
Te apertasse com ternura /

Não poder ser eu a brisa,

Que nos ares se deslisa,

Com muribundo gemer„ „
Poderia aos teus ouvidos

Solta r os ais, os gemidos,
Do meu amargo soífrer.

Não poder eu noite e dia,
Triumphante de alegria.
Viver constante a teu lado;
Seres tu a minha estrella,

Scintillante, pura e bella,
N'um rico céu pratiado.

Não poder, anjo innocente,
Ser eu só o confidente,
Do teu virgem coração;
Não poder abrir meu peito,
Para mostrar-te o elleito
Dos ardores de um vulcão !

Não poder, quando pensares,
Quando meiga suspirares,

Sozinha na soledade;

A teus pez então prosfar-me,
Em ágro pranto banhar-me,
implorando a tua piedade.

Não poder dizer-te-a sorte
Não tem um poder tão forte.
Que eu não possa suplimtar!
Vem Donsella, vem comniigo,
Procurar-mos um abrigo
Onde eu só possa te arnar__

Não poder, não ter o dom.
De transformar-me n'um som,
De uma lyra apaixonada;
Para nas azas do vento
Ser levado n'um momento,
Junto ati mulher e fada !

Nao poder, neste momento,
Possuir o Armamento
Do mundo ser o senhor !
Sem pena tudo daria,
Se gozar podesse um dia
Os teus carinhos dc amor!

Não poder' cruel lembança !
Palavras sem esperança

Que mo traspassão sem dó !„.
Sou um tiste condeninado,
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A ser inflez desgraçado,

A viver no mundo só L.

Yai pois, Donsella formosa

Foge do mim, Como a rosa

Fugir deve do furacão !

Vaf ser d'outro ! —q'eu errante,

Qual perdido caminhaute,

Hriei viver na soidão L_
Cr

Setembro 29—1861. Castro Queirós,

—soe—

0 A10 R,

Enorme serpe terrível

E' o amor,

Quando n'um peito sensivel

Vasa a dor!

E' lança aguda o luzente,

E' punhal,
Que nosfére cruelmente,

Que é fatal !

O amor é tormento eterno,

E' volcão;

E' facho ardente do inferno,

E' traição !

Amargo veneno, lento

Em matar,

E' vil tyranno, cruento,

A reinar !

Mas quando é nobre e é santo,
A sorrir,

E'joiade mágo encanto,

A luzir!

Entaõ é nectar gostoso
No sabor;

E' do peito o sol formoso

Este amor!

E' da existencia a ventura,

E o matiz,

Que torna a humana creatura

Mui feliz !

Se o fado me naõ tratasse
Com rigor,

Quem me déra que eu gozasse
Este amor!

J. DE C. Estrella.

Naõ me acreditas:

( A PEDIDO )

Nâo me acreditas L_ acaso

Ha quem mais te possa amar ?_„

Quem te renda mais extremos,

Quem saiba mais te adorar! ?_.

Acaso amor mais constante,

Acaso paixão mais fida,

Mais melindrosos aífectos

Prendeo-te, de amor—a vida?..

Asaso viste a teo lado

Gosar alguém mais ventura "i

Acaso ternas caricias,

Cobraste de mais ternura

Não comprenhendes quanto doe

Essa duvida cruel L_

E' gota, a gota exprimida

No peito,—de dôr, e fel.

Não me acreditas entanto

Ninguém mais fiel te amou,

Ninguém te rende mais cultos,

Ninguém melhor te adorou.

Sinto em amar-te praser;
Porqu' o duvidas .'—cruel!__

Ha quem mais vele teos dias,

Quem mais te seja fiel 
'L.

Não me acreditas ! procura
Mais fido, mais terno amor,

Mais duplicados extremos,

Desvelos de mais primor.

Mas embalde Oh eu te juro,
Só eu te sei adorar!

Mais doce amor, e mais terno;

Jamais na vida has de achar.

Guimarães. M.JF. do,' Reis.

Uni Brado do Coraçaõ.

Pelo mundo indef,rente, eu vago incerto
Sem noite, porvir, sem uma esperança,
Minh'alma inflommada em rr.il affèctos
Busca em vão, um santelmo de bonança.

Ao fabuloso dó, pungente escarneo
De gente que o soffrer naõ comprehende;
Orgulhosa em fcarpir prefere o encerro
Do mizero peito que ao sepulchro tende

Seniõfòras meu anjo, ( oh Deus que inferno )
Uue destino fatal, horridofuturo,

Ao longe vejo-te com os olhos d'alma

E neíla impressa tem teu rosto puro.

Tu casta virgem, enlevo das almas

Que minha existencia recuziis dourar
Es meu talisman, meus puros affecto»

O único thesouro que aspiro gozar.

Ai naõ rectizes que contemple, virgem

A meiga candura de leu rosto pulchro,
Q.ue minh'alma triste de tauto pungir.
Sem equilíbrio cahirá no sepulcho.

30 de Setembro—1861, J. B,

Decifraçaõ da charada do n. passado é
Pires.

Rogamos aos nossos assignant.es, 
que por descui-

do do €7lÍTCg(ldoY daiXCLT€Ift (Ic TGCchdT 
pOTltlbCLllflBIXtC

este jornal, hajão de reclamar na typograpàia Ma-
ranhmse, tua Formosa—e na mesma recebem-se as-
úqnntufas.

Maranhão—'I yp. --Conservadora—


