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A MULVMA MUSA.
I;
Â minha pobre musa, rude, esquiva,
É.timicla e singella;
Áureos paços não busca; ás salas nobres
Que iria fazer ella ?
Ao livre seo laúde, agreste, ermando
Exempta de favores,
Só casa, pensativa, os soltos hymnos
De glórias ou cie amores.
A minha musa é triste; ama o segredo.
Silencio e quietação,
A noite na cidade, o sol no campo,
Mudez da solidão.
Ama os troncos escuros inredados
Da selva suspirosa,
O dia refulgente, a roxa aurora,
E a tarde harmoniosa.
O gemer ama então, quando roxeia
O oiteiro alevantado;
Quando o curvo caminho se-enche ao longe
De fulvo pó dourado,

/o **\
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Ama o fundo pensar curvada erguendo
Dos séculos o véo,
Contemplando algum inystico segredo
Ou cía terra ou do ceo.
Ama a tema oração nas aras sanctas,
As heras sepulchraes,
E o rir da infância, e os púdicos afTectos
Das almas virginaes.
Ama as vagas tristezas recatadas
E máguas a pungir.,
E o muito bem-querer e o muito cPalma
Padecer e carpir.
Ama a crença abraçada co' o mysterio,
Co' o mysterio a saudade,
A esperança com ambos... e com todos
Amiga a eternidade.
Um templo em que se-prostre, o campo
Retiro e sancta paz, [aberto.
Deus por seo guia, por seo astro glória.,.
Eis tudo o que lhe-apraz.
A minha musa é triste—dolorosa!
Não sabe já folgar,

ÍRIS.
PeixáT-a.... deixe-a o mundo recolhida
Sentir, sofirer, scismar!
II.
Audácia, ó Musa. os séculos sondemos !
Aüentos contemplar, ó musa, vamos
O fundo abysmo das passadas eras.
Da história o facho incerta a vista nossa
Fulgindo allumiará. Entre ruínas
Os olhos espalhemos.
Ves?.... Que é isso?....
Quo inredado amálgama alli descubro
De cidades cabidas—vultos grandes,
Ao triste escuro de mór sombra postos?
Sem ordem, mixturadas, confundidas,
Somente as-ligam do sepulchro as heras,
Q'emmultiplice, estreito, immenso abraço
Unem Roma a Carthago, Spartha a Roma:
Somente algumas pobres curtas reívas;,
Que astrevas amam, timidas apontam
iYaquelle monte informe de cidades,
Como em craneo despido raras brancas!
Vél-as ?... essa qual é?... Mostra-me alguma
De tantas que arrojou desamparadas
Das nações á jazida a mão do Eterno:
Essa qual é?.,.. Responde, ó musa !
— Alhenas—
Culta mestra da sábia e culta Grécia.
Essjputrá aléíh é Memphis portentosa ;
A Thebas emblemática eil-a, é esta
Por sonoro milagre alevantada,
Por lei fatal dos tempos destruída.
Outra Thebas lá vejo de cem portas
Abertas como renda preciosa
No cinto dos seus muros egypciacos.
Aquella rasa e nua foi Corintho,
A cidade dos mármores. Aquella
É Tyro, a opulentissima, que o mundo
Outr-ora d'ouro e purpuras vestia.
Aquelfoutra é Palmyra, a celebrada.
A dos templos e campas, a famosa

Por suas inscripções—ai! basta glória,
Ai! longo àflàn vos-deram, sábio Hunting[ton,
Que primeiro tentaste do passado
Alli arcanos lèr; e a vós, ó Dawkins,
favos Smith, Wood,Halley,Rernard, JaQ' entre aquellas ruinas mencastes [cobo,.
Successivos o facho da sciencia.—
Que vejo mais ? Que denso labyrintho?.....
As catacumbas são d' Alexandria:
Paços, muralhas, mausoléos são cinza,
E mal de tanto haver ficaram, restos,
Dous mármores partidos e dous nomes —
Um, vermelho obilisco, outro, columna—
Cleópatra e Pompêo—mármores* nomes*
Caducas testimunhas do que é ido,
Do que ha-de ser aüentas atalayas,
Ambos já pelo tempo assignalados
Na rija ponte lia séculos altiva!
A rainha do Euphrates estendida
Sem voz, n'aquella terra em que foi tanto,
Uma ossada figura sobre a margem.
Alli vejo também Syclon, Ecbátana....
i E aquella tão prostrada e tão soberba*
Aquella, que entre as outras derrubada
Parece ter na queda conservado
De força e glória uma attitude eterna,
Aquella é Roma <?
Musa, aquella qual é
É Roma—a Roma antiga, soberana,
A Roma dos tribunos e dos césares,
A lyranna do mundo, a escrava d'elles!
Visitemos, ó musa, visitemos
Mais de perto estes restos. Approxima,
Approxima o teo facho dos meos olhos!
Povôa-mc estes cerros dos que outrVa
Foram taes, quaes são hoje as sombras suas \
Reconstrue-me estes muros, estes arcos,
Palácios, vias, pórticos e templos;
Viviíica essa turba que murmura,
Que se-aperta, se-infeicha, se-distende,
E se-incurva, e se-alonga, e burburinha,
Basto inxamc que eu sinto e que não vejo,
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Sacode-me o teo facho n'estas sombras,
E faz-me fagulhar milhões de estrellas
D'essas fundas abobadas sombrias!
De minha alma turbada o pensamento
Faze, ómusa, sahir, qual cfentre névuas
Se-ergue ufano, raclioso, o sol dooutomno.
AquellaéRoma.... éesta.... musa, intreMusa, mostra-me o foro, fervoroso, [mos!
Qual nos dias dos turbidos comícios,
E o capitólio, o palatino, e o circo.
Ah ! sim, mostra-me o circo, variegado,
Sonoro, inquieto, ardente, estrcpitoso,
Cruel, praguento, audaz, blasphemo, hor[rendo
Ai! bem ouço, bem ouço espavoriclo
O soberbo clamor do povo tigre,
Que os pés assenta na vermelha arena,
Como em regios tapetes ! Ai! bem vejo
Que lhe-é purpura o sangue. O rei triuinpha
No banquete humanívoro e selvagem,
Farta a sede que o-rala. Empina ancioso
A rubra taça do festim cruento,
Escorrendo na terra. Bate as palmas,
E coroa e ingranclece e glorifica
O melhor dos convivas seos-—a morte !
É grande aqui, é horriclo e tremendo,
É sublime este povo,... Musa, intrenios!
III,
Ferve ardente o phalerno impetuoso,
Espumando nas amphoras disformes,
Que cinge o myrto verde; e que circulam
De braço em braço percorrendo o circo,
Do povo os gritos dobram, Fere as nuvens
O espantoso clamor. Aquecem peitos*
Ardem olhos cruéis, afrontam lábios
A terra, o próprio eeo, o Deus que os-soffre.
As vistas inflammadas pedem sangue,
Sangue pedem phreneticos, immensos
Da hedionda multidão os gritos bravos.
A fera do deserto affoga os uivos,
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E braminclo e tremendo emáncia horrenda
De terror fere o mundo, o ceo de pejo,
Avilta a humanidade, o inferno espanta !
O mel cVHybla tempera em taças d'ouro
Mais custoso liquôr. Em ricos vasos
Que o nobre artista experto recamára
De soberbos phantasticos relevos
Queima o oriente opulento os seos perfuDopurpureo balcão a espaços foge [mes.
Das turbas vis sulcantlo a grita immensa,
E só mais vil do que ellas e mais torpe
Femíneo rir que gela—que no peito
Comprime o coração cVhorror e mágua..,
São as damas de R.oma—o sexo brando
Que a rir aguarda a morte, e as horas mata
Da longa espera conversando amores,
Contentes ostentando a impuclicicia;
O gêllo atroz, a barbara indiferença!
Almas de ferro em corpos cFalabastro !
Tanta cruesa unida a tanto incanto !
Ai! repugna, meo Deus! Ai! quedóe n'alma!
IV.
Musa, eme é isto! O turvo pego humano,
Ha pouco tão revolto e procelloso,
Em calma está. Apenas se-percebe
Ancioso resfolgar, sustido a custo,
E a custo pressentido em tal silencio !
Musa, musa, que é isto? Quem tão prompto
Calou, emudeceu tão brava turba?
Dos annos seos ila força gentis moços;
Tristes virgens na flor cia formosura ;
Pausados anciãos de porte augusto,
D'alvo diadema pela edacle ornados,
filtrar n'arena vejo, Em coro harmônico
Do Eterno os hymnos plácidos intôam,
Como em festa solemne de triumphos.
Eis rebentam de novo mais soberbos,
Mais horrendos também, mais pavorosos,

ÍRIS.
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Os brados mil e mil do circo inteiro, [ros
D'entre as pregas vermelhas, d'entreosouDa esplendida tribuna—horror da terra !—
Da casta Deusa Vesta protectora
Signal as virgens dão. As portas rangem.
De golpe as feras saltam. Por instantes,
Na anciada multidão vociferante,
Rubros olhos passeiam incendidos,
E os martyres cantando....
Agora, ó Musa,
Ai! agora saiamos. Calca o facho,
Apaga-m,o, escurece-me; não deixes
Que eu veja tanto horror. Não deixes, musa,
Que sinta as faces minhas salpicadas [tem
Do sangue a espadanar; q' as mãos mc-açoiD'atassalhada carne as quentes fibras....
Que espanto! Musa, ai! não. Venda-me os
[olhos!
Essa luz importuna esconde, esconde-a;
Afasta-me d'aqui, musa, saiamos !
V.
Das víctimas o coro já vai frôxo;
Mal o-sinto cadente suspirando
Atravcz dablaspliema grita hedionda;
Afraca mais emais.... Sussurra apenas....
Já na terra espirou.... No Ceo revive
Hymno eterno de amor, de paz e glória!
VI.
Era o circo a forja ardente,
Em que a cega idolatria
Das nações incadeadas
As algemas vis fundia.
Libertava o mundo e os homens,
E a liberdade não via:
Foi, no sangue derramado,
O evangelho baptisado.

« Ave Ccesar » destemido
Exclamava o gladiador,
Expirando satisfeito
D'expirar por seo senhor.
« Ave, pátria minha, ó pátria
Do meo Deus e Redemptor »
Brada o martyr, em transporte,
Sobre a arena achando a morte.
Mas do escravo o grito ancioso
Não passou do solo im mundo ;
Mas do martyr o suspiro
Discorrer foi pelo mundo.
Cobrou forças, ganhou azas,
Retumbou fatal, profundo;
E, dos céos trazendo a luz,
Proclamou gloriosa a cruz.
Pela própria mão soberba,
Na sanguenta arena, crava
Cega Roma o pendão novo,
Que rasgar alli cuidava.
Do evangelho a crença augusta
Livre faz, e faz-se escrava:
Leis caducas destruía,
Mas, insensata!— applaudia !
Na fornalha accesa, immensa,
Retumbante, sonorosa,
Ardem junetos ritos, cultos,
Erros, crença fabulosa.
Queimam-se idolos e votos
Na cratera estrepitosa:
N'ella apura a sã verdade
Christianismo.... e liberdade I
Quebram feras os grilhões;
Rugem soltas, medo é vêT-as;
Mas aquelles gastos ferros
São do mundo, não sao d'ellas:
D'essa Roma tão potente
Zombam tímidas donzella»;
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Que lá se-abrc, entre mysterios,
O sepulchro dos impérios.

Roubar aos céos a esp'rança e dar ao mundo
Outra vida, outro aííecto e melhor
pátria!

A águia audaz do capitólio
Em abutre se-tornou:
A Germania, a Gallia, a Ibéria
De rubraspennasjuncou !
Frôxa a garra, o gladio antigo
Bistrahida ao chão deitou :
Ama o sangue, a morte inda ama;
Pára, pousa.... ao circo a-chama !

VIII.

Na agonia, a loba altiva
De Quirino, quer mostrar
De poder um paroxysmo,
Que mal sabe sustentar.
O collosso em terra anceia
ímpio ardente a blasfemar:
Já severo arnez não cinge;
Cai prostrado.... c alemos finge!
Mas o livro do Deus-Homem
I)'entrc os horridos clamores
Depurado sai, potente,
Triunfante dos furores;
Manso e manso avassallando
Thronos, reis, nações, senhores:
Hontem seita peregrina;
Hoje augusta lei divina !
Ao cabo surgir vejo, ó musa minha,
Do meio da confusa turba incerta
De victimas, de povos, de tyrannos,
De bárbaros, de feras, e carnifices,
O madeiro de Christo, a cruz sublime !
Regenerada vejo a humanidade
Levando, á frente, alçado, o glorioso,
Rude estandarte—caminhar afoita
Ao esplendido futuro, já sem trevas;
E, como Titão fero, sobrepondo,
Qual monte a monte, os séculos aos séculos.
Mais feliz pela fé, mais forte e ousada.

Musa minha, triste musa,
Para a sombra nos-tornemos;
Para a casta, humilde sombra
Em que plácidos vivemos.
Ai tornemos!— Das ruínas
Volto afllicto, consternado!
Tantos vultos do que 6 ido !
Tanto estrago consummado!
Tanto resto de esplendores,
Face em terra, o chão beijando!
Tanta cousa que existira,
Sem saber-se o como e o quando!
Tanta grandeza prostrada!
E tanta perdida glória !
E tanto olvido no afleclo !
E tanto horror na memória 1
Ai tornemos! Solitária,
D'esse teo laücie austero
Vibra as cordas dolorosas,
Que dolorosa te-quero !
Mas não voltes a mostrar-me
Esse abysmo, tão profundo,
Em que o passado agonisa,
Gigantesco moribundo.
Leva-me antes, triste musa,
Ao teo ermo a contemplar
Céos que riem para os astros^
Astros que brincam no mar.
Conta-me lã brandamente
Do coração qualquer dor:
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Ou martyrios da saudade;
Ou duras máguas de amor,
Sim, de
Alguma
Alguma
Bem de

i

amor—de amores seja
história sentida;
pena bem funda,
puro affecto ungida.

Canta a glória no sepulchro ;
O amor chora na existência:
Ouvi pois—Não, minha musa....
1
Ninguémnos-ouça.... é prudência

Da leda borboleta,
A bella côr do céo ceruleò c puro,Da verde primavera ao fresco aroma
Ao rumor do oceano magestoso,
Irei canções pedir de mago inlêvo.

Belleza divinal—mimo celeste,
Gênio sagrado que no mundo imperas,
digno
Quem ha q* possa um quadro alçar-te,
Das lindas perfeições com eme te-adornas ?

Véde-a: a virgem meiga e pudibunda !
Os negros olhos do diamante os fogos
Parecem disputar—que tanto brilham í
D'azeviche lustroso a coma esparsa
àMQ>
Vem descendo beijar-lhe o peito, que arfa
Mollemente, ondulando a teía a vara,
9
Que perfeitas as formas seduetoras
Incobrindo, thesouros sonhar fazem
e marfim ;—e a tez morena
alabastro
De
AO MEO ESTIMADO AMIGO
cpura !
Qual crepusc'lo da tarde—e bella,
E como um cravo a bocca, rescendendo
JOSÉ SEGUNDINO DE GOMENSORO.
Harmonias e cantos;
E a voz como é tão docel—sacros hymnos
(Vautrc;
Oh! 1'amour, Cest Ia víe; oli! n'cn rêvez pas
Dissereis remontar da terra aos anjos,
Ccst le scul bien récl.
Os ares alegrando—
Turquety. Poés. Cath.
Oh! não me-olbes assim que me-infeitiças!
Primor de graças—mimo d'innocencia—
scintilha,
cPinfancia—olympica
1
Sonho
cantemos
amor
inspira,
estro
Amor 1 meo
meo peito iricendeias !
Que
não
tanto
voz
pode,
Frágil a minha
D'amor e commoção tranzido morro....
incautos
os
perpetue
d'amor
Que
Já não posso falar... fracos suspiros
Em cântico subido.
Apenas se-me-escutam;
Harmônicos suspirosn'alma toda se-concentra
vida
a
E
divo,
em
resôar
plectro
Deveram
ardente; e chammas a-devoram.
Febril,
reluctantes
no
fervem
Ouando
peito
A dôr, a commoção, o céo, o inferno,
celeste,
— Diversos phyltros de que amor se-gera. Belleza divinal—mimo
Meo terno coração sinto abrazar-se,
Ao sussurro da brisa vesperina
Como grato holocausto consagrado
Da suavíssima rola ao canto terno,
1 A's lindas perfeições com que te-adornas
Das flores ao perfume, ao vario esmalte
José da Silva Mendes Leal.

m
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Quem no mundo haverá q' amor não vença 1
— Ama o indio nas selvas vagabundo,
O mísero africano em ferros ama,
E grato lenitivo á dôr in contra
D*amor nos doces laços.
Quantas vezes não é sagrado lenho
Ao misero do mundo,
Que por sobre o deserto da existência
Solitário vagueia ?
Nas delicias de esposo alegre incontra
Companheira fiel, consolo ás magnas,
A vida, o ar, venturas, e alegria,
E em paternal ternura perpetua
Seo nome, e vida, e sangue.
¦;:...
.

.

...
.

Quem no mundo haverá q' amor não vença ?
Longe de mim o misero insensato,
Que não sente de amor doces transportes:
Ou intranhas de tigre tem cruenlas,
Ou a madre-natura, qual madrasta,
No peito lhe-soprou veneno acerbo ;
Vegeta, mas não vive : solitário
Em gelo eterno a morte o-surprehcode.

Pelos ares escuto doces cantos,
Melódicos gorgeios,
Como longínqua frauta harmoniosa
No silencio da noite 1
O terno sabiá, e meiga rola,
O rouxinol dulcisouo suspiram
D'amor ao doce influxo ;
Na espessura das selvas
Bramé o tigre feroz, ruge apanthera,
Sibilam feias, venenosas sérpes,
Gritos selvagens pelos céos resoam
Das carnívoras aves sitibundas....
Tudo d'amor se-acurva ao doce jugo !
Os próprios vcgetaes ternura gosam:
As flores sobre as hastes perfumadas
'%
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Os cálices mimosos desabrocham
Da viração ao sopro delicado,
Sobre as azas de plácido favonio
Desfmctam doce amor—teriías caricias....

Oh ! ditoso Brasil, ó pátria cara!
l)'amor mansão querida I
O ar embalsamado que em teo solo
Respira todo o ente,
Teo céo aveludado, virgens maltas,
Copada sombra, mystico murmúrio
Das fontes pelos seixos sussurrando
De fresquidão amena,
Caudaes formosos rios, doces cantos
Dos amantes aligeros saltando
Pelos das plantas melindrosos ramos,
De cocares os montes infeitados
Mcneiando seos leques,
Da fresca viração ao brando impulso...
Ah I tudo inspira amor, ternura, inlêvo !
A virgem brasileira é qual seo clima
AíTectos inspirando;
Seos olhos são mais bellos que as estrellas
Que fulgurain nos céos em noite escura;
Morte dardejam, deleitosa morte,
Voluptuoso sentir, delicias gratas:
Sua forma elegante é qual palmeira
Que os ventos enamoram:
Sua voz argentina é canto cfanjos,
Seo mimoso surrir é casto inicio
De sonhos ineffaveis!
Quem soubera exprimir os teos incautos
Bello mimo dos céos-!Pintar-te as graças, desenhar-te as fôrmas,
Sympathica attracção, doces meiguices*...
Mortal certo não fora!
Mas se o estro me-falía, amor írasborda
No peito do teo vate,
Que para te-adorar sc-crê mesquinho l
Todo o ente de amor um bymno intôa
1.—2

Ijjjglgpixi.
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- Ao Creador Supremor
Homenagem devida aos seos influxos,
Que momentos dourados nos-concede
No viajar da existência.
Se voz canova me-negou natura
ComO/ü da meiga alcyon, ou como o canto
Da pomba, ao pôr do sol, pela espessura,
Saudades arrulando;
Meo débil canto soltarei, qual ave
Pelas sombras da noite que divaga,
O silencio quebrando das deshoras,
Como as vagas do oceano murmurando,
Dos rochedos na base se-quebrando.
iARAMIAO.

A. Frederico Colin .

AO FELIZ DGUS DE DEZEMBRO. {*)

Como despontas hojo tão festiva,
()' filha de Titan ! a fronte ornada
De capèllas de rosas, que perfumam
A vastidão dos ares transparentes,
O infinito espaço, povoado
ÍVinnumeraveis soes, ignotos sempre
Ao mísero mortal, que deslembrado
Contempla calado e absorto;
E, seos efíeitos conhece,
As causas não penetrando,
Curva a cerviz,.cmmudece !
Tudo é mysterio;
Obra do um Deus,
Que só lhe-negam
ímpios atheos.
(*) Varias poesias, assignadas por Inhato-mirim,
nos-foram remeltidas de SanctaCátharina, por intermédio de um amigo, e accoinpanhadas de uma carta,
e de outras poesias a nós dedicadas: estas ultimas,por
seo descabido assumpto, pedimos yen ia para deixar
manuseriptas. As outras, íl-'às-nemòs dando progréssi vãmente.

Como rutila o astro luminoso
Que eterna luz á natureza presta l
Como fogosos os Ethontes correm
Ethereo espaço, do diurno giro 1
As horas do praser ligeiras voam;
Taes são as leis que a humanidade regem
Nasce a gloria, o praser, fulgura, expira,
E só nos restam pesares I
Mas, desta lei sc-desvia,
Por ventura dos humanos,
Tão fausto, ditoso dia;
Dia de gloria;
Almo; jucundo;
Base de esp'ranças
P'ra o novo mundo.
Oh ! como a fresca brisa balanceia
No prado a rubra flor, írágrantê, e bella!
E no ameno vergel zephyro brando
Agita os verdes, aljofraclos ramos!
Alli o beija-flor ledo esvoaça;
Aqui as multicores borboletas
Da ílor o polmen anciosas libam!
Universal movimento
Beanima a natureza;
De novas galas a-veste,
Inda lhe-augmenta abelleza.
r intenso,
Doce emoção,
Se expande, e vibra
No coração!
Desusa pelo prado verdejante
O tênue arroio crystalino, e puro ;
Suave placidez de sua lympba,
Imitando do justo a consciência,
Restitue ao mortal tranquillo gôso ;
Convida-o a pensar.... visões aéreas;
Venturas ; glorias acordado sonha:
Ouve cPaltas potestades
A solemne melodia;
Admira da natureza
A formosura, e harmonia,
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De um povo os votos
Vendo coroados,
Festivo e grato
Bemdizos fados.
"•¦;¦ ¦
arvoredos,
nossos
dos
rouxinol
O
O rei dos bosques da Brasflea terra,
O sabiá, gorgeia bymnos canoros,
Em coros respondidos, pela chusma
Dos plumosos vassallos: estas vozes
Dirieis que elle exalça ao throno excelso,
Que, sobre os astros, senhoreia os mundos:
Oh l salve 1 oli Dous de Dezembro !
Salve, oh dia prasenteiro;
Que finnaste eterna gloria
Neste solo brasileiro!
Aos brasileiros
Sempre propicio
Seja do príncipe
O Natalicio.

Retalhada em fracções, mesquinha, débil,
Ao jugo de mandões sc-curvaria;
Mas, com Elle ?... Pátria chara
Não poderás suecumbir:
União; grandeza, e força
Tens no presente e porvir
Do Brasil glória;
Do mundo inveja.
A Pedro excelso
O céo proteja:
Taes são os votos
D'uma nação,
Que íirma o sólio
No coração.
St/ Catharina, 2 de Dezembro de I8/18.
IiSHATO-MlRlM.

A ESPERANÇA.
Desfez-se o incauto; as innocentes aves
O mysterio romperam; o universo
Novas galas adornam; resplendece
Com mais intensa luz astro diurno ;
Doces perfumes a bonina expande;
Tonitruoso bronze, lá rebomba;
O auri-verde pendão tremula ufano !
É de Pedro o Natalicio
(Do Herdeiro do Fundador)
Do que em nossos peitos senta
Seo Throno egrégio de amor.
De glória cheio,
Claro, radiante,
Deus Salve a Pedro,
Nosso Imperante!
Sim ; filhos do Brasil, de Pedro filhos;
Elevemos aos céos o puro incenso
Que a lisonja nâo mancha; sacros votos
IVamor, de gratidão um Deus acolhe !
Que seria de nós sem Pedro ? A Pátria

(IMITAÇÃO.)

^Do meo pastor inconstante
Não é essa ao longe a lyra?
É essa, mas já não soa
Por Thyrse que inda o-suspira.
Não é por ti que se-toca,
Pobre pastora, não é!.. .
Ah ! quanto eu fui desgraçada
Em llie-dar a minha fé !
O seo canto, e a voz dos eehos
Repetiram vezes mil
Das raparigas da aldeia
Que era Thyrse a mais gentil;
Que eu era a sua pastora ;
Que era elle o meo pastor,*
Que eu lhe-sería traidora
Sem que me-fòssc traidor.
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iiiàdá eterna, que, em meio do século XIX
corre risco de morrer, não sepultada sob
as lavas que inundaram Herculanum, mas
sufíocada pelo puniceo barrete da liberdade.
— I « Cruel, podes tu, disse elle,
O orador Symacho, contemporâneo e
« De meos tormentos zombar! » —
adversário de S. Gregorio, narra haver-se
E eu lhe-disse—« Sê constante,
o uso das estréas introduzido em Roma, no
« Deixa o tempo trabalhar »—
tempo de Tacio, o qual, tendo tomado por
felice presagio o corte de ramos de arvores
A primavera, que vira
n'uma floresta, consagrada á deusaS tremia
Nascer do ingrato os ardores,
(da força), no 1.° dia do anno, como signaí
Os-viu decrcscer, murchar-se....
de alliança entre os romanos e sabinos;
Quaes murcham as minhas flores.
d'abi veiu o costume de, n'esse clia, fazerem
Mas Zephyro ás flores torna
recíprocos mimos os prinçipaes cidadãos,
De quem fugira inconstante;
Tomaram esses mimos o nome strence, e
l E não pôde inda ser Daphne
generalisou-se a prática: as estréas limitaO meo Daphne, o meo amante t
vam-se a princípio a figos, tamaras, uvas,
mel, etoda a espécie defruetas; mas quando o luxo substituiu os costumes singelos
ai&®*
d'esses primeiros tempos, junetaram-se a
esses objectos outros mais preciosos, ecom
especialidade moedas e medalhas. Essas
PRIMEIRO DIA DO AIVWO.
estréas, ou ofíertas do 1.° dia do anno, davam-se para demonstrar o bom ânimo com
que se-desejavam mutuas felicidades.
Era o dia do anno bom consagrado a
ÍESTKISAS..
Jano, cujas duas faces olhavam para o passado do que volveu, para o futuro do que
Primum anni iricípièiitis diem empeçou. Ojanuarius dos latinos, janeiro
líutis precationibus iriYicem faus- dos portuguezes, deriva-se d'aquella oritum ominaraur.
como a palavra eslréa vem do strena
gem,
Plin. Mst.Nat. L. 18. c-2.
latino.
No dia do noYO anno davam os
Curavam os romanos com desvelo de tal
romanos presentes, a que chamadia não profanarem com palavras de mão
vam strena, doquese-nos-derivou
o costume dedeprecar boas estréas agouro, ou sentimentos de ódio. Para si
aquelles que desejamos bem sue- tinham
o anno inteiro recebia inevitaque
cedidos.
vel influencia cio modo porque principiava;
Mon. Lus. T. 6 f. 80 col.\.
por isso se^-ocçupavam somente de agradaEste uso, legado dos romanos, com quan- veis objectos, e escolhiam essas horas soto frivolo pareça, sobreviveu ás pompas da lemnes para a reconciliação de inimigos, e
antiga rainha do Universo, da cidade cha- pacificação de famílias,

Na manhã dos meos quinze annos
Na minha cabana introu;
E em quanto me-punha flores
Seo destino lamentou.
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com as pontas ornadas de
brancos,
touros
2
estréas
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davam-se
cie
Taeio
No tempo
sagrado. Depois districarvalho
do
folhas
o
fixou
Numa
prinem março; mascmando
entre si o visco bento, coos
buiam
dara
padres
cipio do anuo em janeiro, passaram
se então, adquirindo summa importância mo estréa»
Ainda hoje a gente de Chartres mixtura
sob os imperadores. Ia o povo ao paço imsuas posses, visco com os seos presentes de dia de anno
conforme
um,
cada
e
perial,
é o
offertava seo mimo ao principe. Oh! como bom, e dão o nome de guilables, (gui
suas estréas.
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Os antigos persas celebravam o dia do
o anno inteiro em vez de um dia só.
Diz Suetonio que Augusto applicou as anno bom, que começava em março, dando
sommas resultantes das suas estréas á com- á festa o nome de Nev-roux (dia novo).
bairros Aos arrebóes da tarde, usava um gentil
pra de estatuas, que distribuiu pelos
de Roma. Tiberio recebia, nos 3 primeiros mancebo de intrar nos aposentos do rei,
dias, as ricas offertas dos patrícios; e nos 3 que lhe-perguntava:
seguintes distribuia-as ao povo. Caligula
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seguinte, em cata demais estréas, mas ficou
embaçado ao ver, em logar de incantadoras
buris uma collecção de carcassas, tortas,
velhas e aleijadas! quando na Pérsia sequer exagerar ahediondez de uma mulher,
diz-se: «feia como odalisca do visir de
« Visapur! »
Deixemos os usos actuaes das outras
terras. No sertão do Brasil, começa a feslança de véspera. A mãe cie famílias manda
á sua comadre uma galinha, que leva debaixo das azas um raminho de arruda e da
flor da ortiga; sendo a galinha preta, importa, para evitar o eífeito efessa cor de
máo agouro, que se-lhe-pendure ao peseoço uma figa de raiz de arruda. A' noite
congregam-se todos os visinhos em casa de
um dos mais ricos fazendeiros, á roda de
uma fogueira enorme, e em quanto se-vão
assando, debaixo da cinza, as batatas, os
carás, a cana d'assucar, e a espiga de milho,
um trovador da roça vai improvisando, ao
som de uma guitarrinha chamada machete:
nem sempre essas indeixas campam pelo
espirito ou pela harmonia, mas os críticos
são freqüentemente singelos filhos danatureza, Já o pulmão do vate exhauriu toda a
sua força de elasticidade, e ainda os infatigaveis dedos continuam a vibrar o desagradavel instrumento. Os primeiros sons são
lentos e monótonos, e a vezes interrompidos pelas convivaes gargalhadas cias Marias
e dos Manoeis; mas para logo se-precipitam; começa o fado, muda a scena ! aquelles corpos té alli mollemente deitados no
tapete de verdura, erguem-se de chofre,
como se uma corrente electrica os-houvesse
impellido: lá estão a postos os competentes pares, e começam os requebros e banibolçados das saracoteadas c eróticas dancas, que se-admiram sob os diversos nomes
de fado. jacaré, tyranna, bambaqueré. e

mil outras, que participam da milagrosa
virtude deelectrisar dansarinos c músicos,
a ponto de cessarem as forças primeiro que
a dansa. De madrugada, quando a fogueira
começa a apagar-se, e o gallo canta pela vez
primeira, quando já lá vai a ultima cana assada, e nem restos restam dos mandubis c
pipocas, descascam-se as batatas e carás ;
e se n'essa oceasião a domna da casa tem a
dita de poder exhibir uma cuia de melado
para n'elle insopar estes tuberculos, c sobretudo se é tão opulenta que possa mandar circular a garrafa de boa cachaça, d'esse
champanha americano, oh ! então a festa é
completa, e tudo exalta de júbilo l No dia
seguinte tem o viajante de passar pelo dissabor de não poder despedir-se d'esta honrada gente, que repousa, durante horas esquecidas, entre os braços de Morpheo.
Já lá vai o tempo em que os presentes
consistiam em mel e figos: a industria moderna ha creado mil ninharias elegantes e
dignas de ser, por esta oceasião, offertadas
ao bello sexo. Entre as mãos dos confeiteiros, é que o assucar assume um sem numero de fôrmas graciosas e phantasticas,
próprias para as diversas classes da sociedade. Efn quanto o jaleco urra de alegria,
ao atroante som do papelote fulminante,
que lhe-rebenta entre os callosos dedos; o
polido cavalheiro, cheio de commoção, interpreta em seo proveito uma charada em
desenho que lhe-appresenta uma formosa
mão, de luvas aristocraticamente calçadas:
as allegorias são um titulo de glória exclusivo dos confeiteiros parisienses; graças a
esta moderna invenção, mais de um poeta
achou consummo para as suas obras, pondo-as em distichos; é um seguro mutuo
entre os confeitos e os versos; a doçura de
uns neutraliza a insipidez dos outros; e no
momento sòlèmhé de sentenciar o mérito

nus.
do vate, já os juizes estão ganhos pelo merito do confeiteiro.
Quanto aos cumprimentos d'esse dia,
concordam com a civilisaçào do século:
aperfeiçoou-se a theoria das visitas; faziamse outr'ora em pessoa, agora basta em eííié
gie, por meio de um bilhete ; mas o certo
que as relações sociaes. têm-se estendido
tanto, que é preciso fazer-se um homem
em 4, para preinchcr a tal obrigação: andam os pobres bilhetes, em passo dobrado,
circulando de um a outro lado da cidade,
e indo de casa em casa pagar as nossas dívidas; exceptua-se o caso em que o visitador seja um fashionable, que vá a casa da
ex.ma sr.a sua prima (todos osda.ndys têm
ao menos uma prima), ou um rameiro indo
a casa de uma loureira (leões e leoas lheschamam), com as mãos e bolsos pejados
cfcssas lindas bagatellas que o sexo idolatra; pois então em vez de mandar o bilhete, sobem a 4 e 4 pela escada, certos de que
serão pagos comum olhar de nesga, ou um
benevolo surriso, bem ganha recompensa
dos confeitos, das charadas, cias balas e dos
bonitos.
E pois que as leis sociaes prescrevem
no dia do anno
que se-façam cumprimentos
bom, permitia o leitor (cavalheiro ou dama, velho ou moço, fidalgo ou plebêo),
o anno de
que, em saúde e venturas, para
1849, lhe-depreque respeitosamente o abaixo assignado a mais magnífica de todas as
estréas.
¦\

Dr. Emílio Germon.
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« E' de summa importância examinar
com attenção o passado, para melhor regular
o presente, e bem meditar sobre o futuro. »
« Custa pouco a abrir fontes communs
de riquezas, de industria, de trabalho e de
felicidade, d'ondc cada nação possa tomar
sua parte.
Liberdade dos mares, ou o governo inglez descoberto.

Induzidos por uma folha d'esta corte a
tractar dos negócios do Prata, que temos
por vitaes para a America, e especialmente
para o império onde escrevemos, não levantaremos mão d'este assumpto, a que
ainda consagraremos algumas paginas, com
cleferencia e moderação, restabelecendo
factos que circulam adulterados, e raciocinando imparcialmente.
Dcsinvolveremos hoje uma phrase, que
pareceu audaciosa; e começaremos provando que a inhabilissima interferência da
Europa, nos negócios do Prata, só tem servido para augmentar o poder cio general
Prosas, e as suas exigências.
Não temos a pertenção de descobrir mysterios, e por fôrma nenhuma pertendemos
contestar as qualidades do governador de
Buenos-Ayres, aquém já n'este mesmo repositorio fizemos alta e devida justiça.
no Brasil, por
^Tem-se porém examinado,
meio de um debate illustrado, exempto de
Bopaixão, ás causas d'esse poder com que
sas ameaça a todos os governos? Tem-se investigado o porquê da convicção em que
elle está, cie ser irresistível? Talvez nem
todos os que falam n'estas cousas, as-hajaru profundado.
Dizem os illustres redactores do Brasil,

u
com summa rasão, que o governo imperial
não pôde, sem renunciar á prudência, continuar na posição de mero cxpectador,
requando se-tractar da independência cia
publica oriental do Uruguay, e que, para
sustentár-a, um sentimento de honra edignicladc, está indicando a posição que lhe
cumpre assumir. (*)
Dizia Rosas a um dos Anchorenas: «Que
difficuldadc tem o homem em viver ásbordas cie um rio, e manter-se com hervas, comooscavallos? » Esta symbolica pergunta
dá tanta idéa cio systema político do dietador, como da força cie character do homem.
Esbocemos pois alguns traços biographicos
do indivíduo que pensa d'esta fôrma.
Depois que D. Manoel Dorrego, governador de Buenos-Ayres, substituiu D. Bernardino Rivadavia, pelo voto da maioria
das províncias, que compunham a republica argentina, afTirmou-se que havia planos
contra a sua administração, e que Bustos,
Governador de Cordova, descontente da
tolerância d'elle, estava associado com os
Anchorenas, e emfim que estes procuraram
em Rosas o apoio da campanha (**). D'ahi
provém o clicto que attribuem a Dorrego:
« Ese gaúcho Io que pretende, es, poner ei
« azador en una sala ciei Fnerte, y gober« nará Buenos-Ayres como gobierna enlas
« Estâncias. »
A desacertada revolução do 1.° de ciezembro explica a causa das desditas que,
ha 18 annos, pesam sobre o Rio da Prata,porque se um motim militar derrocou a
(*) Thiago I., de Inglaterra, dizia aBouillon, embaixador da regente de Fránça.Maria deMedicis: «Quand
mes voisins sont attaqués, pour une querelle qui me
regarde, le droit naturel veutque je prévienne le mal
qui m'cn peut arriver. »
(**) Empregaremos esta palavra, nosentido em que
a-usam no Prata, i-e, significando a povoação de fora
das capitães, principalmente a rural.

auctoridacle legítima, as conseqüências d'clle armaram povos contra povos, homens
contra homens: essa mancha na historia cio
Piio da Prata, esse inútil assassinio clerramando o horror, tornou íigaclaes inimigos
aos partidos em que se-dividia o povo, balançado entre os systemas de centralisação e
de federação. Os governadores dasprovincias tremeram por sua existência, e omundo estupefacto viu que o prêmio reservado
aquelle, que firmou a conclusão da guerra
com o nascente império, foi o banco do réo
e do sedicioso, destruindo-se com um laconico—por minha ordem—as práticas e
instituições, com que a America havia querido emancipar-se do poder absoluto dos
soberanos de Castella.
D'esse desacerto approveitou Rosas. Poz
ante ósseos olhos os resultados da toleram*
cia cie Dorrego. Procurou a sua segurança
em Lopes, governador de Sancta-Fé; e foi
assim que se-lhe-franqueou o caminho,
onde fôra conhecido no anno cie 1820, por
sua obediência á auctoridacle legal. Para a
historia nada ba mais significativo.
A guerra da independência tinha, como
de rasão, desconjunctaclo o paiz: asturbas
estavam viciadas, e era o refugo da sociedade que a Europa mandava á America.
Rosas, vigoroso no executar, quiz sacar
partido do cansaço cios povos, consequencia da anarchía e clesinfreio das paixões,
tanto mais livres quanto mais se-internam
na campanha : com a vara de ferro erguida
sobre os unitários, comprimiu os chefes e
principaes cFessa parcialidade, e quiz pela
mesma bitola medir a povoação estrangeira.
Cumpre aqui recordar que o último congresso dissolveu-se em 1827, sem ter conseguido constituir a republica, a qual se não
tornou a ligar em corpo de nação: existem
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sim convenções particulares entre as pro- emqueo-ameaçou com a guerra (*); porém
vincias, e a essas convenções deram os go- como isto se-fazia sem meios effectivos, e
vernadores d'ellas o nome de confederação; só com vistas de intimidar, recusou Rosas
a Roger toda a espécie de concessões, e sem
porém não existe um contracto formal, por
tramites regulares; não ha um verdadeiro temer suas ameaças, deixou que se-retirasse.
pacto de direito federal, pois até hoje se
Ahi está a causa do primeiro procedinão verificou, como fora ajustado, a reunião de uma representação análoga das 14 mento da França, que obrigou o almirante
do mesmo modo em
LeBlanc
argenrepublica
a
(desattendido
compõem
províncias que
novas requisições) a estabelecer o primeiro
tina.
Em virtude de uma lei, filha da necessi- bloqueio, sem que as providencias coereidade, e que precisa da saneção de cada tivas servissem para mais do que fomentar
a fazer-se
provincia, quando o governo se-renova, o o contrabando, que principiou
escândalo. D'ahi começaram
governador de Buenos-Ayres—pela sua lo- com o maior
calidade—deve sempre ser o incarregado (pouco antes de Oribe renunciar á presidenlicença
de manter os negócios estrangeiros; porém cia, e passar a Buenos-Ayres, coma
a
cada provincia tem sua representação e suas que alcançou da representação nacional)
franleis particulares. Como governador da pro- fazer-se sentir as relações dos agentes
e com
vincia, quiz Rosas applicar aos residentes cezes com os emigrados argentinos,
se-tifrancezes uma lei de Buenos-Ayres, por não os partidários do general Rivera, que
ter a França tido a habilidade de approvei- nha sublevado.
Oribe, por comprazer a Rosas, negava
tar-se das occasioes, como os inglezes, que
como
souberam arrancar um tractadó, que lhes- toda a protecção aos francezes; mas
afiançava a preponderância ; excepção que os-temia, dirigiu-se ao dictador, interpondo
fazia ciúme aos francezes, os quaes exigiam a sua mediação para terminar a desavença
tenser traçtados, senão como áquelles, comas com elles; e Rosas despresou essa 4.a
de pacificação, o que contribuiu para
prerogativas geraes do direito das gentes. tativa
dizemos,
Rosas tirou partido efessa rivalidade a perda de Oribe. Contribuiu,
o seu
das duas nações; e começou, resistindo a pois não foi essa a causa ; destruído
reconhecer por incarregado de negócios a exército no campo, já Oribe estava aniquia retaVins de Payssac, em 1835, até que, com lado, e Rivera vinha-lhe seguindo
com
um vergonhoso noviciado (*), acabou por guarda; vinha Rivera—não somente
das Missões
subjeitáf-o a seos caprichos, do que resul- indios, porque os que trouxera
com elles
tou (por morte d'aquelle) o choque de in- estavam servindo o governo, (e
comterêsses materiaes com Roger, que ficou sahiram abatêl'-o os2irmãosOribes)
e Servanfazendo as suas vezes. Este, que era moço mandados pelos coronéis Britos
só com
e fogoso, quiz sustentar a dignidade da sua do, que se-mantiveram fieis;—não
o-quizepátria e a liberdade dos seos compatriotas; brasileiros, porque pouquíssimos
e depois de despresadas as suas exigências ram seguir;—não só com prelos, porque
não tide toda a espécie, redigiu dous ullimala eram mui raros, pois ainda se lhes
(*)

Palavras de Mr. Pagé.

(*)

Em 23 de septembro e 18 de octubro de 183a,
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em que a França teve
nha dado a liberdade;—porém sim com a salvou pelo despréso
dos seos próprios agentes,
maioria dos orientaes da campanha, á qual os compromissos
Foi assim que o almirante Mackau reé verdade que se-uniram aquelles brasileiapregoar o poder e
ros, indios, negros, e a emigração argenti- gressou á Europa para
de Rosas, porque assim lh'0na que, perseguidos por Oribe, foram refu- a capacidade
após a dictava o amor próprio, que, já ferido em
exército
do
á
sombra
que,
giar-se
em acerrimo initraição de Rana, tornara a reforçar-se, e Montevideo, o-converteu
compatriotas. Cresceu
havia já batido o presidente legal, c se-in- migo até dos seos
d'esta maneira a má vontade da França, a
ninguém
sem
instante,
cada
a
que
grossava
é o que
o-podesse evitar, ou que para isso fosse ponto que por cem mil pesos (que
a
mister a cooperação dos francezes, aos se-sabe que os agentes deram para guerra, por intermédio do general Rivera) seter
não
o
attribuir
podido
se-quiz
quaes
gritou com o enorme dispendio que era
sustentar-se o general Oribe 1
diíTiculEntão o commodoro Nicholson interpoz mister fazer, e com a insuperável
a larga disas suas amigáveis disposições, que também dade de sustentar uma questão,
esquecenRosas rechaçou. Foi tudo isso que afinai tancia do centro dos recursos...
depois de empredeu origem a essa liga com a França, obri- do somente reílectir que,
hendida Ia guerre à lout prix, era tarde
gando o general Rivera á declaração de 11
conseqüências.
de novembro de 1838, de que «csa nueva para parar ante similhantes
^Que deveram pensar desde então os
« época debia íijar Ia suerte dei Estado, y
deserção
« decidir de Ia suya, de su existência, ho- povos, o mesmo Rosas, de uma
« nor y fama; porque suspendienclo mo- vergonhosa? Voltou ao espirito o quadro
e tirou« mentaneamente cl ejercicio de los altos da Polônia, do Egypto, (TAncona...
« poderes constitucionales, consideraba ei se por conseqüência que a Europa tinha
« acto mas importante, que quiso rejistrar mais em que pensar, e que Rosas viria sô•¦« para gloria ó ignomínia de sua vida pu- bre Montevideo, com todo o seo poder. Os
seos assalariados approveitaram a oceasião:
<t blica. »
toda a parte, e
Assim foram indo as cousas até março de exaltaram-lhe o saber por
os
1839, quando Rosas recusou admittir as pregaram pelo interior da republica que
o governos da Europa o-temiam. A imentão
e
Martígny
Buchet
de
;
propostas
duragoverno francez (rcceioso de uma ruptura pressão do terror é de todas amais
com a Inglaterra, por causa da Syria) in- doura e profunda! Foram pois os gocarregou oalmiranteMackaii de fazer a paz. vernos europeos que augmentaram esse
Este, que tinha forças para incendiar Bue- poder fabuloso de Rosas, que na Europa
nos-Ayres, como disse Thiers, propoz a lhe-deram nome, e a elle mesmo a idéa de
convenção de 29 deoctubro de 1840, a que que tudo pôde.
A tenacidade de seo character, e esse
Rosas acccdeu, porque também temia que
aFrança, dando recursos ao general Lavai- procedimento da Inglaterra e França; até
ie, a Corrientes, e ás 7 províncias que ti- mesmo o despréso que alardeiam, talvez
tem
nham então retirado as faculdades a Rosas, por não terem que sacar cTelle; tudo
fortificasse uma reacção, que já o-punhaem coadjuvado os seos planos: e quando os
apuro, e de que elío indubitavelmente se- estadistas europeos são chamados á barra
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«á Amepelas opposições, respondem que
« rica convém governos fortes, que aca« bem com a anarchia (*) 1 » Se outras vezes se-vêem burlados, contentam-se com
dizer empliaticamente que « não ha glória
« para a Inglaterra em esmagar um pyg« meo, cujos feros se-devem ouvir com
« dó, como se-ouvem os de um louco (**)!»
Se emfim se-representa, em nome dos principios, contestam que «desgraçadamente
« não vêem, nos inimigos de Rosas, senão
« governos cie desunião e de guerra ci« vil (***)!» esquecendo que essa mesma
Inglaterra tem sido a primeira que ha protegido a guerra civil, em toda a parte,
na
quando a seos interesses convém; que
America a França a-tem estimulado; e que
nem um nem outro governo tem querido
seriamente dar-se ao trabalho de estudar
os elementos de existência e prosperidade,
que se-estão sacrificando nas questões por
ventilar no Rio da Prata. Assusta-os a
guerra civil! uma guerra indispensável para
que estes povos cheguem a constituir-se!
E dá-se isso por desculpa do abandono de
compromissos formaes 1
Filhos estes povos dos hispanhoes, participam das icléas, dos hábitos arraigados
as doepor tantos annos em que beberam
trinas que a mesma Hispanha trabalha por
arrancar, as mesmas porque passou a Ingiaterra, a França, a Europa toda. Até o
século XIX % que appresenta a história,
desde a destruição cio imperio romano ?£
quantas hão sido as reacções políticas e sociaes?i quantos annos durou a lueta entre
a conquista de Guilherme o Normando, e
a verdadeira independência ingleza ? i quan(*) Palavras de Guizot, na câmara.
Ç") Resposta de Lord Palmerston a um agente do
commercio inglez.
(*'*) Lord Abcrdecn a YáreÜa.

tas pertençõese guerras excitaram adiscordia e rivalidade com as querellas e convulsoes do século XVI ? Dividida, despedaçada
a Europa com a reforma | que exemplo legou á America? A França, antes e depois
da revolução de 1789, i quanto teve que
soffrer ? quanto teve que passar, para chegar ao anno de 1815? E depois dc 33
annos de paz £ ponde ao menos firmar as
novas instituições?£ Que diz, que siguifica esse cataclysmo de um minuto, do 23
de fevereiro, em Pariz?^ Como é que emIim esses governos não contém aos povos
velhos, para que tenham juiso, desde que
ha mais de 6 séculos que a Europa se-occupa de dar regras ao mundo ?
Levou-nos a esta digressão esse reconhecimento notável, por parte da Europa,
de que as distancias e as localidades lhequebrantam o poder, e de que essas barreiras não são de tão fácil accesso para
dominar na America. Seja embora assim ;
mas então | para que fomentam esperanças
que não satisfazem ? \ para que dão passos
formaes de intervenção ?£ para epie compromeltem quanto a humanidade acconselha que senão sacrifique?^ Que esperavam os governos de França e Inglaterra
que resultasse da sua decisão de se-intrometterem nas questões do Rio da Prata ? j
qual a vantagem que recolheram de obstar
a que o imperio do Brasil tomasse na contenda a parte que lhe-competia ? E já que
se-intrometteram ; já que, depois de tudo
isso, voltaram collectivamente para fazer
escutar a rasão ( porque não acabam com
a guerra? Antes deixassem essas convulsoes, effeito natural da febre violenta que
agita os povos que se-esforçam por chegar
ao seo destino, se não vinham dispostos a
pôr por obra providencias positivas, que
affiançassem a paz. Suppor que, guando
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o objecto de sua
oíficiahnente,
e
que
blica
cousa,
uma,
Inglaterra e França querem
era « — que as tropas, a esquadra,
missão
irda
apogeo
o
é
o-digam
(*)
basta que
elles toda a espécie de influencia
com
i
e
com
tractar
vão
ministros,
que
risão para
desapparecessem do paiz. (*)»
«
argentina
dynasiia.
tem
quem não
licito duvidar de linguagem tal?
c
Mendeville
pra
1841
(**)
de
Já em julho
similhante ciealguém
que
pensar
do
accompanhado
|Podia
em septembro ò mesmo,
fosse um brinco ou uma zombaria?
claração
a
reiterado
haviam
conde de Lurde (***)
d'isto foi, que
conseqüência
A
Ninguém.
os
esses
que
abandonada mediação. São
oceultavam a sua
temor,
antes,
os
por
que
notificam—que os seos governos querem
de mostrar-se tibios. Já
cessaram
opinião,
troas
que termine a guerra—querem que
suppunha comprometter-se, deninguém
Uruguay...
o
não
passem
pas argentinas
os governos haviam
se-disse
que
cortes
suas
que
ás
pois
c
si,
a
é vão assim expor-se
declaração, do que foi
essa
approvado
1
Mas
desar
novo
que
(o
ao ridículo de um
dos navios, e
apprehensão
a
conseqüência
émais!) são esses próprios governos (em
forças
bloqueio
2.°
do
pelas
declaração
a
disseram
que
cujo nome os taes ministros
18 de septembro de
em
nações,
2
das
explicar
a
o-impediriam) que se-limitaram
tinham procedido 1845.
agentes
qlie—aquelles
Entretanto lá iam lentamente indo os
instrucções
das
intelligencia
com pouca
cVessa mediação, convertida em ineffeitos
honrosos
n'estes
recebido—e
que haviam
apparece de
senão
eis
tervenção:
quando,
2.a
da
termos ficou essa primeira parte
Page (**) em Buenos-Ayres, n'uma
xofre
mediação.
do ministério francez, disecreta
missão
depois
os-fizeram
Imprevistos suceessos
rigicla por Guizot e Mackau, missão que
sc~apAinda
eDeffaudis.
Ouseley
mandar
Hood, em
segundou
explicitamente
mais
adiantanpresentaram como mediadores,
trazendo por üm
2
nome
dos
governos,
arrancar
do-se o 1.° para ver se erapossivel
bem como o
tbeor,
cujo
umas
che2.°
propostas,
concessões a Rosas, antes que o
se-appresentavam, revelava
modo
porque
conseguiram,
nada
quando
gasse; e quando
fora estudada, não havia
a
se
2
questão
das
que
ao
primeipoder
a habilidade unida
empenho em concliuT-a, porque quanto
burlada
se-achou
mundo,
do
nações
ras
educado no obravam parecia tendente a procrastinar,
homem
do
tenacidade
pela
os resultados que, com Q comsuspender
estudos,
sem
publicado
campo,
político
ram, a h de agosto de 18/i5, o mesmo que
eDeffaudis.
(*) Manifesto de Ouseley
o visconde d'Abrantes referira no seo faEste Page é o que veiu por ajudante de ordens
(?*)
moso memorandum: — «que o objecto do almirante Mackau; e, regressando a França, escreimpor pela força veu em honra e defeza do tractado que fez seo chefe,
de
reconhecido
e
patente
dos 2 mundos- « que Rosas era repres.enRevista
na
orienáefolie,
uma mudança de governo no estado
tado emBuenos-Ayres como um tyran atteint
por uma
tal, constituía um ataque directo á sua in- como um caudilho desacreditado, quenãocahiria
era verdade.»
simples ameaça da França ;~o que
então,
—
púRevelaram
dependência.»
mesmo escreveu também:-«que o presidente
na câmara dos comO Assim sc-explicava Peel
muns.
(**) Ministro inglez em Bucnos-Ayres.
(*>*) Ministro francez.

Este
cuja cooperaRiyera era um poder legal, e soberano,
offensa do direito iriterção se-podia acceitar, sem
os agentes
nacional»-e por último escreveu- « que
francezes accenderam a guerra civil no centro das pro.
vincias argentinas.»
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Oribe fez intender que tudo acaa
intervenção,
a
quem
de
Obligado,
bate
produzia
reconhecimento da sua pessoa
e tirar os recursos a Montevidéo; ao mes- baria com o
levantou o bloqueio,
mo tempo que deixava suspeitar que des- para a presidência,
incobria o negocio;
confiavam—a Inglaterra da França—esta e com elle o véo que
permittinclo que o inundo comprehendesse
d'aquella—e ambas do Brasil.
a rivalidade da França e
Para logo conheceu Rosas que se-repetia melhor que era
do quanto, n'este e no
o mesmo jogo : que essa 4.a tentativa mos- Inglaterra a causa
se-tem soffrido,
trava desejo de abandonar a questão, que passado século,
força a Rosas o ministro de
dava
Assim
Brasil
o
regulado
se-tivesse
(com
talvez
a sua opiaugmentava
assim
das
Inglaterra;
representantes
os
se
Brasil),
o
ou sem
e inutilisava o que
2 potências não se-houvessem compro- nião; assim desarmava
dos que conmettido a sustentar os interesses que cxis- se-havia adiantado por parte
effeito proclutiam em Montevidéo, e que cs-tinham com- tra elle trabalhavam, i Que
com tanta verdade como energia,
ziu
o
mesmos
seos
dos
que,
as
com
pessoas
plicado
o barão de Cayrú (*); « Se, comescreveu
jiacionaes.
as 3 nações, disse elle, offercaber((binadas";
d'estas
resultar
de
havia
pois
I Que
helligerante a
ao
reparações
as
sem
«cessem
de
que,
governos
rações ?£ que julgar
devidas, e se este as-recurar do justo, só miram ao útil? Não o- « quem fossem
sem produdiremos; mas temos'presente um perio- « cusasse peremptoriamente,
continuar a
dico do C\ú\e—El Progreso—onde se-lê « zir rasões attendiveis para
de que
esta phrase. i La Inglaterra y Ia Francia « guerra, não poderia queixar-se
de que sea se éstári parodiando á si mismas, ha- « se-traçava seo desarmamento,
as sólidas van« cienclo sü ridículo, ecoando, como ei «tinha em mira roubar-lhe
As armas, ain->
« fanfarron, bravatas, para retroceder ai- «tagens, que havia obtido.
«da as mais justas, se-tornam injustas,
« fin silvadas. »
meios conNo emtanto Rosas vai tirando partido « quando são rejeitadas, por
»
iodemnisações.
cabidas
as
«
cilíatorios,
os
Espalha
governos
que
das províncias,
cie reiteradas exieuropeos lhe-pedem a paz; que reconhe- Essa linguagem foi causa
com quanto parecesse
cem não haver mais belligerantes que a gencias do clictador,
esses votos de paz,
E
moclincál'-as
Oribe.
e
deverem
Rosas
Inglaterra,
a
França,
do essa necessidade de por fiar pela pacificaem
concorra
tudo
proveito
que
para
á
seo plano, vem uma alta categoria, Lord ção, sem por isso recorrer guerra.
Esse procedimento fez deter ao império;
Howclen, que, unido ao conde de Walewsde espreitar a
ky, persistiu, pela 5.a vez, na política am- fêl-o seguir o propósito
europea, em debigua. Em todos os pontos, que não to- fundo, se a intervenção
ou hostil, diplomacavam nos rios, e na presidência de Oribe, finitiva, era amigável
tudo havia n'ella),
de
diffina
oubellicosa
tica
tropeçar
(pois
foram
lá
mas
cederam. r..
se-convertêra n'um
culclade, que os governos não têm que- em quanto para Rosas
contra a Eurido examinar, pois Rosas não quer tran- ardil, de que se-approveitou
desde então, não
sacção, não quer paz; quer submissão para ropa e o Brasil, ao qual,
os outros, e dictadura para si. Portanto a
(») A 12 de abril de 1847,
sua negativa foi formal, c Lord Howclen,
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ha-de pensar d'essa intervenção, que,
da
Gazeta
nas
atacar
de
publicações
cessa
ainda tornada eflectiva, não quiz pôr termo
realiás
folhas
americano,
Archivo
do
e
á questão ?£ que poder mágico a-converórgãos
e
que
superioridade,
com
digidas
teu em auxílio aos planos de Rosas?
os
sementes,
as
que
mundo
espalham pelo
senão ella, e os desacertos dos
Quem
terra,
pois
á
lançar
I
seos incarregados procuram
agora hão combatido Rosas, têm
até
dos
que
chronologia
a
com
sem embaraçar-se
sido a causa de reforçar-se essa preponsuecessos, uma vez que tudo se-translhe-alcançou a tenacidade
torne, e adapte aos planos do dictador. derancia, que
— dar ordem do seo character, e não sabemos se a
visto
se-tem
Quando pois
do seo perigo pessoal?
a Rosas para que retire o seu exército do distancia
Todos os agentes, excepto Hood, (por
Uruguay, c esse exército chegar ás portas
o menos habilitado para fazêF-o)
sido
ter
avançasse
Brasil
o
sem
de Montevidéo,
que
ser inadmissível a base de resrepetiram
se
a
egual,
exército
com outro
perguntar,
na presidência. Para diOribe
tabelecer
da
cm
aquillo podia praticar-se,
presença
ouvir o contrário da bôeca
convenção de 1828 ,•— intimar ao dictador zer isto, e para
seos ministros; para afíira necessidade da paz, e este tornar então de Rosas e dos
não serem a França e Inglaterra
mais sanguinolenta a guerra ; — ir e vir mar este
mas sim belligerantes, foi misum agente após outro,-—mandar con- mediadores
até que os
dições precisas, e Rosas tergiversáf-as, ter agglomerar protocolos,
— inviados em missão especial ao
desvirtuár-as; — quando, cheios de con- agentes
— sem quererem intrar em
Prata
da
Rio
lioc
ad
os
profiança,
plenipotenciarios
reconheceram Oribe, e com elle
debate*
e
Defa
Ouseley
a
arrancar
testam
penna
o character em
designar
sem
tractaram,
não
a
e
a
urinarem
faudis para
paz
paz,
oá respeise-conclue; — quando põem de lado Rosas que o-faziam ; e quebrantando
vieram comproe a questão argentina, e Rosas, com os tos e fôrmas diplomáticas,
decantada intervenção, (que
seos argentinos, faz de lado as propostas var que essa
actos de mediação repelfundadas sobre o consentimento de Oribe; principiou por
e com-r-e em paga a França, que só tinha ficado lida e quiz ostentar pelo bloqueio
declinou até o extremo
dizendo que bloqueava as costas argen- bate de Obligado)
em bons officios para com
converter-se
de
bloqueio,
esse
a
direito
o
tinas, abandona
republica, de Montevidéo e
e o-converte contra as costas orientaes, o governo da
do Cerrilo. E quanto a Buerepublica
da
o
todo
o-viole
consentir
que
que
para
? Significam ao
teve a audácia de tentál'-o; — quando em nos-Ayres, qual a posição
França e a Inglaterra
fim esses podêres dizem, com factos, ao seu governo que a
a respeitar a inobrigado
o-consideram
auxíseo
do
necessitam
não
Brasil, que
republica do Uruguay, por
lio, e ninguém ha no Rio da Prata que dependência da
especialmente pela
não esteja persuadido de que, sem a muitos actos formaes,
de agosto de 1828, e pelo
coadjuvação do império, impossível é á Convenção de 27
de octubro de 1840: mas
Europa intrar n'uma pacificação gloriosa, art. 4.° da de 29
levantar-se
sem expor-se a que o facto sirva para fa- qual em definitiva o resultado?
ficar Gore inzer exforços a fim de sublevar a descon- o bloqueio nominal, para
em Montevidéo, e
negócios
de
carregado
senascentes;—i
dos
que
fiança
povos

./

mis.

Forres, com os apontamentos que dizem
dados pelo general Rosas, e que teve presentes o ministro dos negócios estrangei-*
ros ao escrevêf-a, é o que se-appresenta
como menos impróprio para aparentar
uma fôrma ao que nenhuma tinha; servindo também para deixar involta em suspeitas a intenção dos que se-metteram
n'essa composição, que mais parece conspiração que negociação; que mais parece
projecto abortado, depois que trouxeram
Lecoq cFEntre Rios, e não fizeram conhecer oflicialmente as intenções, principios e fins, a que Rosas só respondeu, incerrando-se no reconhecimento de Oribe,
na sua clemência, e obstruindo assim toda
a transacção, todo o recurso rasoavel. É
fôrça convir aqui não podêr-se culpar a
Rosas, pois é conseqüente com o seo princípio gui non est mecum contra me est;
e por isso tracta e continuará a tractar
todos do mesmo modo. Essa é a base da
sua política. Em contraposição, a dos que
o-combatem devera de ser intelligivel,
clara, sem rebuço. Em tal sentido, não
levamos a mal que se-procure Rosas, por
ser cFelle, e não de Oribe, que a paz depende ; por ser esta essencial, e valer mais
negociál'-a que conquistár-a: mas, a não
ser factível conseguil'-a pela justiça, pela
rasão, pela conveniência para todos os que
estão involvidos na questão, e cujos inf) O archivo americano, importante publicação já
que sc-faz em hispanhol, francez e inglez, sob a di- terêsses aconselham ligar-se para adquirecção do governo argentino, dá conta de haver-se ril'-a, importa
nos meios de tirar
pensar
fôrma:
seguinte
bloqueio
levantado o
pela
a Rosas os argumentos, com que persuade
« parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Tal o bloqueio Ouseley — Deffaudis, na sua origem
e allucina aos incautos e aos que com
e nos seos resultados. Toda a quixotesca arrogância
rasão o-temem.
que, ao cstabelecéT-o, se-ostentou, veiu a parar no
tácito reconhecimento da sua inefíicacia para cónAssim tem sem custo vencido até hoje ;
seguir o almejado intento, sendo seguido do total,
assim ha incontrado recursos.; assim
bem que indecoroso, abandono da empreza, desapieo-temem uns, o-consideram outros; assim
dadamente immolando aquellcs sagrados interesses
da humanidade e da civilisaçào, tão solemne como
ganha tempo e terreno, prepara-se, fôrma
hypocritamente invocados como pretexto para jusas suas hostes e as-torna aguerridas, sem
tifical?-a! »

da
partir Gros para a França a informar
inutilidade das suas manobras, e do estado
em que ellas deixavam aquelle pobre paiz !
E ainda com quanto Gore não fosse a
Londres, lá estão o lord Howden, dados
officiaes, e factos que não toleram explicações ; apezar d'isso manda lord Palmerston ao Sr. Southern, e diz que a Inglaterra não deve dispencler um schelling
mais no Rio da Prata... ao passo que Rosas repelle o filho de Hood como consul inglez, augmenta as suas exigências, e
tracteia o commercio (*).
Diz a republica franceza, que aprecia
a honra da nação, e oílerece protecção,
segurança, pinhores. Mas, no seo actual
estado, poderá fazêl'-o? consentirão os inglezes que a republica fralernise ?
São talvez esses temores os que hajam
induzido os cavalheiros do governo de
Mo.ntevidéo, a fazer várias tentativas de
procurar Rosas. No Comercio dei Plata,
e na Gaceta de Buenos-Ayres incontrâmos a extraordinária combinação em
que, negociando como simples particular
o argentino Costa (por intermédio de
Billinghurt), desde 3 de junho até 12 de
julho, torna impossível crer que isto desse
origem a accôrclos sem bases, irregulares,
incombinaveis ; porque a carta ao cloctor
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desingano, ou por symtodavia avcnturar-sc, senão quando urge por cansaço, por
a união á Hispanha á
uni perigo certo. Declama contra os es- pathias, prefere
esta circumstrangeiros, porque lhe-convem. Brada que continuação da anarchia. Jp
os partidários da ina sorte da America está em perigo, sa- tancia parte para que
vivam em contínuo alarma,
bendo a impossibilidade cia sua conquista dependência
a Inglaterra e sempre receosos da influencia da Hisconhece
que
Europa
;
pela
reconheceu de
espreita a França, esta aquella, e que de panha.—A Hispanha, que
de boa fé a independência das suas antigas
ambas separa a America uma muralha
colônias, e que sô aspira a manter com
bronze —os grandes interesses europêos,
as boas relações, filhas dos muitos
a distancia, o deserto, o oceano, a mesma ellas
vínculos que unem os dous povos, traçou
collisüo da America. Sendo livre o comna- para si mesma uma linha cie procedimento
mércio, que ganharia nenhuma cPessas
sem co- absolutamente neutral, incarregando se?
que,
para
commerciantes
ções
veramente a todos os seos agentes n'aquellhêr os benefícios, assumir os ônus? O céIas republicas, que nunca se-inlromettam
cego
ao
escrevia
gocVAranda
conde
lebre
nos negócios interiores, nem protejam parha-de
—
America
«
A
:
Madrid
de
verno
e senclo-o dos tido ou pessoa alguma. »
independente;
ser
por força
a este proceder se-deva o ter a
Talvez
indos
sendo-o
que
naturaes,
seos reis
Hispanha (que havia estabelecido
troduziram com o seo próprio sangue os própria
como antes, como princípio de decoro (e assim
vicios e as virtudes da conquista i
o-explicaram seos ministros em cortes (*))
ha-de haver quem torne a pensar n'ella?
o enviarem os novos estados os seos agentes
aprisionou
mundo,
o
invadiu
Napoleão
a tractar em Madrid) ter, dizemos, a Hisnão
independência
poude
a
mas
reis,
seos
relaxado essa disposição, para ser
InglaA
panha
conquistáP-a.
alguma
em parte
também um cios trofeos de que se-applaude
terra, que folgava com a oceasiâo de vinreconheceu a in- Bosas; pois incontrâmos no Archivo Amesó
Hispanha,
da
gar-se
o Sr. Creus, incarregado de
dependência da America, quando esta se- ricano, que
havia trazido potornou uma necessidade do século. Por negócios em Montevicléo,
com Rosas; que
fim a mesma Hispanha o-sentiu assim ; deres para intender-se
dictador argentino, em consereconheceu que a America ha-de cumprir isto feriu o
do que, Isluriz, embaixador hiso destino a que a-chama sua extensão, quencia
panhol em Londres, teve conferências com
solo, fertilidade e natureza ».
e Sarratea em Pariz
Se inda se-achar quem aceredite n'esses Moreno em Londres,
c ultimamente
chimericos planos de tentativas, a esses (ministros da confederação)
de Creus, foi infordiremos que o governo hispanhol acaba Zambrano, secretario
cie Madrid queria
de expedir uma circular aos seos agentes, mar Rosas que o governo
enviar um ministro a Buenos-Ayres, ^ e
na
oceorrido
cio
península
oceasiâo
por
«Que por mais que
de Yucatán, e do auxílio que mandou a qual foi a resposta?
a tão benevola
Campeche o capitão general da ilha de « desejasse corresponder
em quanto mui
Cuba ; n'essa exposição se-lê o seguinte : « politica, se-achava por
— « Suppõe-se existir, na America antigamente liispanhola, um partido que ,
O Calatrava c conde d'Ofalia,
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« embaraçado; que a sua attenção estava
« inteiramente absorvida pelas exigências
$ vitaes do paiz, sem que a intervenção
« européa lhe-deixasse tempo se quer para
« regular os negócios interiores da repu« blica; que, alem efisso, estavam ainda
« mui vivas as recordações dos suecessos
«que se-haviam passado emllispanha, por
« oceasião da invasão projectada por Flores
.« e Sancta Cruz contra estes estados, na
« qual grande parte se-attribuia ao governo
« hispanhol » E por último « que as dis« posições vigentes lhe-prescreviam não ad« mittir agente algum público de outra na« ção, que não houvesse reconhecido a in« dependência da republica. -(*) »
Ignoramos se foi essa a causa de retirar
o governo deMadrid os vasos de guerra que
tinha em Montevidêo; nem tão pouco se
o-foi de suspender o governo de Montevidêo
a missão que estava nomeada para levar a
termo o tractado celebrado e ratificado com
a Hispanha. O que se-vê é que tudo, favorecendo Rosas, lhe-proporciona oceasião
de manifestar o seo gênio, e a idéa que do
seo poder ha formado, idéa com que allucina, e de que sabe sacar partido, emquanto os governos, que o-contemplam, clesconhecem que a primeira conveniência para
a Europa, como para a America, é a tranquillidade cPesta;—que essa conveniência
ha-de ser maior com o regimen em que seconstituírem os novos estados;—que esse
regimen é o que ha-de conservar os direitos
primordiaes da sociedade;—que ha-de servir para garantir as pessoas, assegurar a
propriedade, deixando livre o exercício cia
industria;—que ó por isso que a Europa
tem o dever de contribuir com esforços
O O governo hispanhol poderá inferir as consequencias e appreciar a condição (Veste reconheci mento.

por manter os governos que assegurarem
o commercio, a fortuna e o respeito ás
instituições;—que não é com governos de
faculdades extraordinárias que os povos cia
America devem ligar os seos interesses e
relações com os da Europa;—que e já
tempo de despresar essas mentidas hyperboles de civilisação e humanidade, que a
política, que o interesse pessoal, ou de partido, faz applicar quando e como lhe-convem;—que o essencial é a producção, o
consumo, a permutação, a emigração em
busca de trabalho e de vida;—que são essas
as relações, o domínio, a protecção, entre
a-Europa e a America;—que tudo o mais
é pertender enganarem-se mutuamente;—
que outra cousa não devia esperar-se de
povos novos, inexpertos, de curta educação, com germes de destruição, com muita
vicia e pouco trabalho para sustcntáP-a.
£ Como pois não os-ha-de extraviar fácilmente o capricho, a sagacidade dos que
os-governam ? Como não hão-de estar subjeitos á devastação, á anarchia, ao clespotisino militar? A Europa, reconhecendo a
independência da America, deveu reconhecer que era um frueto não sasonado,
que a necessidade arrancava; que portanto
lhe-cunipria sustentar os interesses que
devem ligar-se, e para isso conservai'-os
em paz: essas guerras intestinas involvem
os interesses e pessoas de nacionaes e estrangeiros; invoívem-os, sem darem por
isso os que o trabalho e a felicidade ligou
ao solo.
Se houve pois uma precisão, de locaíidade, de circumstancias, de fertilidade, de
honra, e até de rivalidade, para que a Inglaterra interviesse com a França, e não
perniittisse a influencia de uma potência
só i porque estorvam ao Brasil o direito,
que por um tractado ..adquiriu? As presi.—/i
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como os que correm, e em quanto a eslocalide
interesse
o
dapolitica,
cripçõcs
der leis na America, haverá deredade, tudo acconselha essa missão ele- pada
eordar-se com dôr, ainda aos povos que
vada, a que são chamados por união, por
aparentam socêgo e systema, o que de ouconfiança e reciprocidade, os tres podetros escrevia um auetor francez: «lis sont
res que, para fazer triumphar os princípios,
em aujourd'hui sans destinée, et à Ia merci
os
se-despcdacem
povos
não
para que
os-pcrtendem de leurs faux protecteurs, quiviennent cie
dos
singular
que
proveito
apointdeproteccovcrnar despoticamente, estão permit- leur apprendre qidlríy
»
lindo que se-eternise uma guerra preju- teurs enpolitique.
Afigura-se-nos que os factos, que prodiciál ás maiiufacturas e crescente reprolembrar, livres de paixão, ainda
tlucção da Europa; ao mesmo tempo que curámos
sejam completos, bastam para
oííercce um exemplo aos descontentes, na que não
dissemos, e que os coo
America, aos homens de revolução que comprovar que
roilarios, que íFellea sem violência se-dedumedram com a desordem.
a nossa arraigada opinião
confirmarão
zem,
rechaos
certo
são
que
povos
Não
por
haver arranjo solido,
de
poderá
a
é
não
que—não
o
tão
estrangeiros;
aos
pouco
çam
republicas do Prata, em
as
pacifique
dos
que
as
São
estado.
de
que
rasão
paixões
concluir o tractado'definise-inthronisam, por quererem viver man- quanto se não
com o império do
de
tivo
pendente
suspaz,
de
necessidade
a
resulta
dando. D'ahi
se estabeleçam as garantias,
tentar os povos novos para poderem cons- Brasil, onde
a todos e a cada um, em seos verdatituir-se; d'áhi a conveniência de dar se- que
deiros direitos, façam respeitar (*).
íó
dos
tracna
trabalhos
aos
que
gurança
tados se-empreheudcrem; d'ahi a urgência
de fazer respeitar os direitos pessoaes dos
estrangeiros a par dos dos nacionaes. «No
LEVE REGOU©AÇÃO. -mundo intellectual já não ha estrangeiros
O' bcaux jours! trop heureux
esalguns
dicto
»
têm
senão os ignorantes
joursl.jours dont je n'ai pas connu le prix! jours trop rapidemen.
criptores; por isso a sã rasão, a crítica
tfcoulés! vous ne reviendrez jaimparcial, o juiso dos homens ilíustrados
mais!..,.
Fênêlon*
não pôde deixar de queixar-se do modo
como os governos, que se-bão iiitromeüido
Formosos dias que tão rápidos vos-esnos assumptos do Prata, tractam aos que vaecestes! Quão grata me-é ainda vossa
confiaram na philantropia e civilisação, lembrança ! a que eden de delicias me não
que tanto apregoavam: por isso é que as arrebata tão doce recordação!... Áureos
peripécias que se-notam n'esse procedi- dias, que, qual sonho de mefíaveis venturas,
mento inconcebível no século dos melhovamentos positivos, sè não revelam vistas
(*) Tínhamos promptas algumas poucas linhas, em
dei Cerrito, ix Gaceta de Buenossinistras, que uns a outros contem e se- resposta c aoao Defensor
Americano, com quanto .n'um dos pontos
Ayres,
afogam no Oceano, mostram os zelos, as por essas folhas controvertidos bastasse a transcripção
um excellentemeiíte traçado artigo do Comerem
precauções com que esses poderes fortes de
dei Vlala. As dimensões cresta publicação porém não
outros.
os
olham uns para
toleram dar tamanho desinvolvimento a um só asEm tempos de tão estranha liberdade surnpto, que por este motivo addiàmos.
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se-escôa pressuroso ao despertar, quão mal
vos-avaliei eu ? !.. oxalá volvesseis!
Esse tempo, essa madrugada da vida em
que, qual flor recem-desabrochada que em
torno de si derrama grato perfume, eu espalhava o praser que do meo peito trásbordava entre os da minha edade... essa
epocha folgazã em que os cuidados não affectavam minha mente, pensões não ílagellavam minha imaginação intacta de impuros
bafejos, é agora ainda, realmente inappreciavel II •
Quando hoje volvo a essa idéa de venturas, offuscam-sc-me as vistas do—pensar—9 negra nuvem se-desinrola ante o
limitado horisonte de minha intcllcctualidade, e não comprehendo como desappareceram... e para sempre, esses dias inimitaveis.....
Quando cançado de correr sobre o verdejante prado de bellas florinhas esmaltado, após linda borboleta ou leve beija-flor,
eu tornava ao paterno lar... quando sentia
que os maternos braços me--inlaçavam...
doces osculos... meigas caricias... quando
escutava essa inflexão de voz branda e
affectuosa, cujo echo fazia vibrar de indefiniyel prazer as mais secretas fibras de meo
coração
Idéas arrebatadoras! illusões phantasticas, para que vindes agora embevecer minlfalma, para depois deixáf-a despenharse no immenso espaço da realidade, fazendo-me sentir a falta d'essas ditas! ?..
Tão fagueiras recordações, sepultae-vos
para sempre no mais profundo olvido ! não
venhaes do peito arrancar-me estéreis anhelos, vãos suspiros por uma felicidade perdida e inattingivel!
Angra dos Reis, 10 de janeiro de 1849.
M. J. B. Dias.
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As bexigas (palavra que vem do termo
latino vesicula, o qual significa as bostelas
de que n'esta moléstia se-cobre o corpo)
são uma das mais terríveis inferiu idades,
já pelo perigo em que põe a existência,
já pela disformidade em que deixam aqiielles que ellas atacam. Felizmente que o
acaso deu origem a um singular descobrimento, pelo qual a inoculação no corpo
humano de uma insignificante moléstia,
liparticular ás vaccas (e d'ahi vaccina),
bertava o homem de tão feia infermidade.
Em alguns casos porém se-havia notado
que nem sempre ficavam os vaccinados
exemptos efesse flagello; e circumstancias
levaram os médicos a examinar se o efícito
do pus vaccinico se não infraquecerá com
o tempo, e se convirá repetir a singela
operação mais de uma vez.
Numerosas observações têm levado a
pensar na conveniência da revaccinação.
O governo prusso, que torna obrigatória
a vaccinação a todos os seos subditos,
mandou estudar a matéria pela sua açademia real das sciencias, a qual concluiu
pela conveniência da revaccinação ; de
modo que o exército inteiro recebeu logo
ordem de ser vaccinado.
Moléstia é esta mui commum no Brasil,
onde com freqüência reveste character
mortífero, sendo muitas vezes a epidemia
introduzida pelos negros novos. É pois
assumpto, merecedor de mui particular
attenção do governo, das auetoridades, da
corporação medica, das mães de familia
e dos cidadãos. Por todas as considerações
deveria generalisar-se o systema da revaccinação, mormente depois dos numerosos
casos do anno de 1848. Bousquet, da academia de medicina, de Pariz, fez sobre este
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objecto uma curta memória, que recommentíamos a quem competir. Importa levar a convicção aos espíritos, já com a
onunciação dos factos, já com a sua appreciação.
Se a vaccina fosse inviolável, se ella libertasse sempre das bexigas, ninguém
teria proposto repetil'-a. Para que ha-de
um curado medicar-se?
A idéa da revaccinação nasceu pois das
fraquezas da vaccina: essas não as-conheccram Jenner e os seos primeiros cliscipulos; por isso elles afiançavam, por egual,
a todos os vaccinados. Os seos successorcs
já não têm a mesma confiança. Porque
será? Terá a vaccina degenerado? Perderia, invelhecendo, a virtude que teve
na origem í
Não; as causas cFesta divergência outrás são. Quando appareceu a vaccina, só
havia novos vaccinados; ora, esses resistem vi Gloriosamente ás bexigas ; por esse
lado os vaccinados de Jenner nenhuma
vantagem levam aos nossos. Mas é provado
que, ao passo que a vaccina se-afasta, vaise-lhe, em algumas organisações, infraquecendo o effeito; em algumas organisações,
pois a mór parte ficão para sempre libertos; e ainda os que são atacados por bexigas depois de vaccinados, têm-n'as muito
mais benignas; e n'estc caso escolhem
ellas os seos pacientes, poupando as creanças c atacando os adultos.
O mesmo accontece com a revaccinação.
Praticae-a, pouco depois da vaccina, pouco
effeito surtirá; intermeae 4, 6, 8 annos,
ás vezes alcançareis o resultado; afastae-a
mais, 10,15, 20, 25 annos, e os suecessos
se-multiplicarão proporcionalmente, até
30 ou 35 annos; depois do que, serve a
edade de vaccina (*).
¦

(*)

¦¦¦¦

Rürissimas são as exçepções. O caso mais iriemo-

A vaccina secundaria, como as bexigas,
não se-reproduz pois indistinetamente. Ha
circumstáncias que a-favorecem, outras
que a-contrariam.
Supposto isto, qual é o valor da vaccina
secundaria ? ^ Terá o poder de impedir
a volta das bexigas ?
Note-se que, pelo que toca á sua natureza, em nada difíere da vaccina primitiva; ambas têm a mesma origem, nascem do mesmo virus; de sorte que, á primeira vista, não se-intende porque se
ha-de recusar a uma o que á outra seconcede.
Geralmente, só uma vez se-tem bexigas;
todavia indivíduos ha, famílias inteiras,
a quem duas vezes accomettem, Porque
rasão esta duplicidade ? Provavelmente
será porque a primeira invasão não incheu
toda a aptidão cFaquclla organisação, ou
aliás essa aptidão reappareceu, após certo
praso; o que vem a dar na mesma, Em
ambos os casos as segundas bexigas servem
de supplemento ou complemento ás primeiras.
Applica-se este raciocínio á vaccina, por
ser perfeita a analogia. Assim como a variola (bexigas), é a vaccina também uma
erupção a que só uma vez a economia
se-presta, com quanto sujeitos haja em
quem se-reproduz. Que prova isto? cie
duas uma; ou que a primeira vaccina foi
insufficiente, ou que o tempo lhe-destruiu
o effeito.
Portanto o suecesso da revaccinação
não indica somente que a modificação infroduzida pela primeira vaccina se-infraquecen; traz também comsigo o remédio
ravel é o de que fala Borrello, de uma mulher
que, depois de ter septe vezes bexigas, morreu finalmente dc outras que, na edade de 118 annos a-Ievaram.

mis.
d'esse infraquecimento. Eis-aqui provas
directas, factos.
Em 1828, cahiu em Marselha uma epidemia de bexigas, terrível, funesta como
a peste de 1720; era uma prova real para
a vaccina; essa prova falhou em alguns
que haviam sido vaccinados em tempos
muito anteriores. Imaginou-se por isso,
pela primeira vez, revaccinár-os. Aprincípio, andou-se timidamente, como accontece, quando se-entra em não trilhado caminho. O doctor Roberto revaccinou 24
pessoas; só duas tiveram boa vaccina, e
entretanto todas ficaram exemptas; vereinos logo porquê.
Outro medico revaccinou mais copiosamente, mas não publicou algarismos;
contentôu-se com dizer que nenhum dos
seos revaccinados fora atacado pela epidemia.
Onze annos depois, egual ílagelló em
Nantes. Ahi também, a varíola atacou,
levemente, certo numero de vaccinados.
Todos os que foram revaccinados, escaparam.
Em maio de 1831 appareceu em Mantua; penetrou na casa dos ingeitados.
Eram 184, todos vaccinados, e apesar
d'isso 12 foram atacados. Revaccinou-se
logo tudo, e o contagio parou.
Em 1841, n'um collegio de Soreze,
uma mulher trouxe as bexigas; propagaram-se logo a dous moços hispanhoes,
que não tinham sido vaccinados; estes pegaram-n'as a 40 dos seos camaradas, mas
como tinham sido vaccinados, foram bran-dissimas, Então o medico revaccinou todo
o collegio, e a epidemia succumbiu.
E escusado multiplicar mais casos; não
havendo um só em contrário.
Em Portugal, na Hispanha, na França,
no Brasil, raras vezes se-revaccina; mas

este uso é boje geral na Inglaterra, Prussia, Suécia, Wurtemberg, de. E porque
se não ha-de universalisar esta prática ?
É uma operação tão simples, tão fácil,
que ainda quando os seos resultados fôssem problemáticos, a ella se-deveria recorrer. O seo único inconveniente, se
assim se-lhe-póde chamar, é ser muitas
vezes inútil: 1.° porque na máxima parte
não pega; 2.° porque, ainda pegando,
nem todos teriam tido a varíola.
É para sentir que a sciencia não conheça signaes que distingam os que elevem
ser revaccinados ; mas venha a prudência
em soecorro da nossa ignorância ; é ella,
que a todos acconselha a revaccinação ;
a uns, por ser realmente útil; a outros,
por poder sêf-o; a todos, porque não tem
outro modo de viver socegados n'este
ponto.
Resta dizer em que edade cumpre revaccinar. Fica dicto que é de 10 a 30
ou 35 annos que a varíola ameaça os vacchiados; e que é na mesma edade que
a revaccinação tem mais probabilidades
cie suecesso. Portanto começa a opportunidade da revaccinação aos 10 ou 12
annos; mas essa opportunidade não é
egual em todos os tempos d'esse período ;
augraenta sensivelmente aos 15 annos, e
nunca é maior que entre 20 e 30. Em
tempo de epidemia, mais cedo, para que
a moléstia não anteceda ao remédio.
Médicos ha, mui respeitáveis, que próscrevem a revaccinação, por temerem que
esta prática aterre as famiiias, e clesaccreelite a própria vaccina. Não têm rasão.
Convençam-se as mães de famílias de que
a repetição da vaccina poupará os dias
ameaçados de seos filhos, e nem uma hesitará.

su
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o anno de 1561; e cVaqui á de Itanhaem,
excepto porem o poder ecclesiastico, que
obediência ao bispado da Bahia,
REIS,
DOS
prestara
ANGRA
DE
SOBRE A CIDADE
c cl'esta passara para o termo do Rio de
ATÉ Á PRESEN- Janeiro, com a creação da sua prelasia.
DESDE 0 SEO PRIMITIVO BERÇO
Numerosa já então era a povoação; inTE ERA DE 1849. (*)
soffrida anhclava um templo onde maniao
Martim Affonso de Souza, inviado
festasse o culto interno, e se-celebrassem
novo hemispherio no reinado do Sr. D. osS. S. Sacramentos. Edificou-sepoisum,
João 3.°, a final possuidor da capitania em virtude de auetorisação do prelado adcie S. Vicente, depois de se-ter demorado ministrador, dedicado á Conceição da Sanedo Rio de Janeiro, ta Virgem, em o sítio ainda hoje chamado
quasi 3 mezes na Bahia
onde dera fundo a 30 de abril de 1531, —Villa Velha—que fica em frente da Ilha
de
veiu tomar conhecimento dos Iogares
Gipoia. A povoação estabelecida em shniao
fora
sua costa para o lado do sul. Aqui,
lhante logar, constituindo um arraial,
as
ver uma grandiosa ilha, que excede
elevada a villa, por permissão de quem
demais suas companheiras, deu-lhe o nome possuía a capitania de S. Vicente; instaI
sepafirme,
aterra
e
de—Ilha Grande—,
lando-se, alem d'isto, casa de câmara;
rada pelo espaçoso golpho,—o de Angra dos sem todavia se-levantar o pelourinho, emReis—em attenção ao dia 6 de janeiro, em blêma de tal fundação, e isto pelos annos
de 15%: mas se se-attender ás informaqne aportara com a sua gente.
A insaciável ambição de grandesa, que ções deixadas por Francisco Matheus Christanto inílammava os descobridores do novo tianes, servindo n'esse tempo de solicitador
tnundo, fizera com que só procurassem da câmara, foi a câmara erigida em 1608,
terras, cVonde podessem tirar immensas permanecendo a villa no mesmo sítio até
cultura, a despeito o tempo, em que assassinaram barbaraproducções com fácil
demais de mil nações brasileiras estúpidas, mente o seo vigário, cuja tradição é ainda
cujo extermínio lhes-parecêra singela em- hoje commemorada por meio de uma cruz
o que suecedeu, nos de
é
acção arrastou
sabido
Bem
presa.
pedra. Uma tão cruel
differentes pontos, entre os conquistadores á ruína a nascente villa; porque seos morelata
e conquistados! A historia assaz
radores assombrados desampararam simiesses freqüentes, e sanguinolentos comba- lhante logar, que desde entãu se-lhes-toras
em
tes, cujo êxito muitas vezes destruiu
liara objecto de horror. Assim foram
mais bellas esperanças.
busca de outro, preferindo o de Angra
Assim tiveram de ceder os indígenas dos Reis, onde se-levantou a villa nova,
Guayanazes, habitantes d'Angra dos Reis, fundada pelo capitão mór Antônio de Olie planícies dePiratininga, evacuando desde veira Gago.
este
logo este território, que principiou a ser
Ha porem toda a dúvida de que
oecupado pelos povoadores da capitania homem o-fizesse revestido de tal patente
até
deS. Vicente, á qual esteve subjeito
e commando da capitania de S. Vicente,
isso que já existia muito anteriorpor
esse
memória do Sr. Dr. Cc
(*) Damos em extracto esta
mente á fundação cVella, exercendo
sario Eugênio Gomes de Araújo.
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cargo ; tanto mais quanto a mulher e procuradôra de Martim Aífonso nomeara em
octubro de 1Ô38 a Antonic* de Oliveira
para succeder n'esse posto de capitão mor
a Conçalo Monteiro; e ainda segunda vez
na qualidade de seo logar-tenente pelo
mesmo Martim Aífonso, por provisão passada em Lisboa, a 28 de janeiro de 1549.
A'vista do ponderado é provável, que
o referido Gago não fosse o fundador da
mencionada villa como capitão mór cie S.
Vicente; tornando-se conseguintemente
controversa a noticia dada por Christianès;
tanto mais, quanto maior peso vem augmentar o que deixou o auctor do Tombo
do convento dos padres capuchos, como
se-vê da fiel narração dos ns. l.° e2.°do
capitulo 1.°
« Em primeiro logar se-deve advertir
« que esta villa da Conceição e Angra dos
«Reis, em que fundámos este convento
«cie S. Bernardino, por antigüidade é uma
« das mais nobres villas, que tem esta costa
« e todo o senhorio dos senhores condes de
« Vimieiro e Ilha do Principe. Porque fun«dando-se outras, em nossos tempos, esta
«foi fundada e creacla no anno de 1624,
« nos primeiros de octubro, pouco mais
«ou menos, pelo capitão mór João cie
« Moura Fogaça. Porque cie tantos de
julho
« por diante ja não achei acto algum
ju« ridico que se-fizesse na povoação velha,
«nem data, nem escriptura, nem alguma
« outra cousa: sendo que, aos 2 de dezem« bro da dita era, já achei, em uns livros
« velhos da câmara, datas de chãos, e es« criptura de venda feita n'esta villa. Com
« que é cousa certa, que meado o mez
« de septembro, ou intrando
já em octu« bro da era de 1624, se-passaram os mo« radores da povoação velha para esta villa,
« e levantaram pelourinho, o
que lá nunca
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« houve. Tudo isto consta da tradição an~
«tiga, e de muitos velhos, de
quem me« informei.—»
Eis o numero 2.°— «E porque não
« passe em silencio um castigo feito aquella
« terra, advertirei que a rasão que me« parece haver para que aquella povoação
« não fosse por diante, e se-perdesse, foi
«porque, sendo feita no anno de 1613,
« quando foi no de 1617 mataram uns
« desalmados o seo vigário injusta e alei« vosamente, chamando-o a uma confissão;
« eé commum dizer de todos que porre« prehendér-os de seos vicios: e foi este
« peccado tão execrando e abominável
« diante de Deus, que, sendo os que o« mataram gente rica, mui nobre e prin« cipal, já n'estcs tempos se não acha n'esta
« terra memória da sua descendência, con« sumindo-se e derramando-se (como Ru« bem) por ella todos, como água; que,
« se ao Patriarcha Abrahão, por justo,
« prometteu Nosso Senhor que seos des« cendentes seriam como estrellas do céo,
« a,estes malfeitores, por iníquos, permit« tiu que se-desfizessem todos empo cia
«terra. O que vendo alguns moradores,
« e tendo por certo que Deus estaria sem« pre brandindo lanças contra a terra que
« bebeu o sangue de seo sacerdote, des« maiados de toda a esperança boa, fugi« ram cfella, deixanclo-a deserta, e se« vieram a este logar, a fundar e crear nova
« villa. »
Da edificação de novo templo se-oceuparam então os moradores, mas do anno
em que se-realisou nada de positivo seincontra nos livros da Matriz, nem nos da
câmara da dieta villa, instalada depois. Das
notícias porém colhidas pelo Dr. Josc de
Souza Ribeiro de Araújo, na sua visita feita
em janeiro de 1743, sabe-se, que esta fre-
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que o-separa do município da cidade de
Paraty.
A superfície e ilhas do município de
Angra dos Reis têm 16 léguas quadradas,
para mais e não para menos, inclusive as
suas maiores ilhas; estas são acima de 80,
afora a Ilha Grande, que, por seo lamanho, apresenta uma superfície de 7 léguas
quadradas ; no entretanto que as outras
hão de variar de 30 a 1500 braças de comprimcnto sobre uma largura de 20 a /i00
braçap.
; Essa admirável Ilha Grande offerece
montes assaz altos e de differentes tamanhos, toclos cobertos de inatos; não poucas fontes de água crystalina; ribeiras
abundantes; um optimo e mui fecundo
terreno,- e recantos, que formam eguaes
e seguros ancoradouros, dos quaes os
principaes são : os Seios de Abrahão, Estrella, e Palmas. Todas as demais lihas tem
os seguintes nomes : Gipoia, com algumas
ingenhocas e pescarias; Comprida, Sandre, das Pimentas, da Barra, Tanhenga,
Boqueirão das Palmeiras, Cunhambebe
grande, Cunhambebe pequeno, Caeira,
Redonda, Cavaco, Sipituba, Paixão^ do
Sandre pequeno, das Mortes, dos Porcos,
do Costa, de Arroz, das Canas, dos Coqueiros, da Ribeira, do Cardoso, cio Ferreira, do Algodão pequeno, das Flechas,
Manãa, do Pasto, do Raphael, do Pinto,
Araçatiba pequeno, das Almas, do Brandão, do Boqueirão do Brandão, das Cobras, dos Búzios grande, dos Búzios pequeno, do Algodão, do Mina, da Francisca, dos Porcos grande, dos Porcos pequeno, de Beassica, Queimada, do Calombo, dos Três irmãos, do Cabaceiro,
Saracura, Paquete, da Joanna, de Bracuhy,
do Capitulo, duas de Japuhyba, do Anil,
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de Jundiaquara , duas de S. João, Taquatiba, do Calafate, da Cicilia, do Bomfim,
de José Alves, dos Meros, de Abrão, do
Francez, cios Morcegos, de Francisco Nunes, de Barros, do Pedreiro, Bayacica,
do Sapé, da Casca, cio Coco, dos Papagaios, da Itapóca, da Sambambaya; os
ilhotes de Jorge Grego, da Longa, dos Macacos, cias Arrayas, do Meio, dos Negros,
do Boqueirão, da Ribeira, do Imbú, do
Japão, do Tinguá, e uni que fica em frente
de Jacuecanga; De todas as ilhas mencionadas a que mais apresenta uma admiravel cultura é por sem dúvida a Ilha
Grande; muitas cias outras são ermas, e
algumas são mesmo incapazes de qualquer cultura, por sua completa estérilidade. A espaçosa bahia da Ilha Grande
abrange todas ellas, ficando-lhe em frente
as praias de Caratucaya, Jacarahy, Mussuaba, Jacuecanga, Camorim, Massambaba, Jardim, Sapinhoatuba, Anil, Praia
do Carmo, de S. Bento, Ribeira, Japuhiba, Caputera, Jurumerim ou Serra
cFagua, Ariró, Imbú, Gratahú, Frade, e
Mambucaba-; praias estas que limitam pianicies de eguaes denominações, que, principiando no litoral, vão terminar nas abas
da cordilheira cia Serra do Mar.
Duas barras offerece a bahia acima referida; tendo a primeira duas a três leguas, e está entre a ponta de leste da
mesma ilha e a Marambaya; a segunda
na de oeste, com mais de 3 léguas á
ponta de Jacutinga: similhantes barras,
cujas bôecas dão intrada até a navios de
alto bordo, nem um estorvo, ou mesmo
perigo apresentam, tanto que, se por
qualquer eventualidade os ventos se-tornam contrários á navegação, incontram-se
recursos nas enseadas ck Abrahão, e da
.Estrella, aonde porcinas vezes arribámos
I.-5
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canoas, seem I8/10 e 46, indo em vapor de Jeru- d'este rio é feita era grandes
guindo até o Forto Grande, 3 léguas acimerim para a Corte.
36 braças de larOs portos de Angra estão dentro cFesta ma de sua foz; tem
barra tão temível,
mesma babia , assim como os do Frade, gura, e também uma
hão perecido,
o de Jerumerim, assaz seguros e fundos, que muitos indivíduos
espaço
em cujos ancoradouros as sumacas e va- além de obstar o desembarque por
de oito e mais dias. Comtudo o comexportam
e
para
carregam
gêneros
pores
tem ido em
a Corte e vice-versa ; sendo que os va- mércio de seo município
augmento, não só por causa de possuir
pores fazem duas viagens por semana
cfaquelle saco de Jerumerim com escala hoje boa serra, mas ainda pela proximidade do seo local de alguns municípios
voltado
e
ido
tendo
passageiAngra,
por
da provincia de S. Paulo. Não mais de
ros em 25 e 26 horas!...
As serras são assaz cobertas de matas, 5 pontes se-incontrão nos rios Caputera,
onde se-incontram várias qualidades de Anil, Campinho, Japuhiba, e Gamboa,
fôrma
madeira, que se-chamam, sapucaia, ari- sendo a do segundo construída (em
de madeira
riba, pereira, hipi, louro pardo, louro de arco) de tijolo : e as outras
amarello, grapiapunha, sucupira, gracuhy, forte.
Acham-se no município de Angra dos
assim como óleo cabiuba, canella preta,
orucurana, cedro, cabiunas, ou jacarandá, Reis h freguezias; a saber: a de Nossa
sua padroeira ; é
da
Conceição,
boas
abundância
Senhora
em
mas
ha;
que pouca
madeiras para forros, como caxeta, bi- a mesma que fôra ediíicada em o já referido anno de 1626; a de Mambucaba, decuiba, mirindiba, canjeranas, &c., &c.
A'cerca dos rios que correm n'este mu- d içada á Nossa Senhora do Rosário ; a de
nieipio direi, que tiram a sua origem na Santa Anna da ilha Grande de fora, ambas
Cordilheira da serra do mar, e vão clesa- creadas pelos annos de 1802 ; a da Conlocal, onde
guar na bahia da Ilha Grande. Todos tem ceição da Ribeira: o péssimo
de curso 3 léguas, exclusive o de Main- esta se-acha, a-tem feito quasi abandonar;
tmeaba, que tem 8 : são bastante peri- sua egreja ainda é essa pequena ermida,
fazenda de Cusgosos, quando cheios, cuja passagem só que outr'ora havia sido da
tem logar nos que tem pontes; seos no- todio Gomes.
A freguezia de Angra contêm duas eames são: Jacarahy, Jacuecanga, Cainorim, Anil, Jampuhiba, Gamboa, Campi- pellas íiliaes; a de Nossa Senhora da Lapa,
nho, Caputira, Serra efagua, Imbú, Gra- construída em 1752 por Balthazar Mentahú, Ariró grande, Ariró pequeno, Mam- des de Araújo; a de Sancta Luzia em 1650,
ímeaba, e Frade, Pequenos coníluentes pouco mais ou menos; e fora, as da Sanelhes-pertencem, ainda innominados, ex- tissimaTrindade, em Jacuecanga, pelo cacepto os que se-seguem pertencentes ao pitão Manoel da Costa de Carvalho em
do dito Mambucaba : Itapetingo-assú, íta- 1797, e do Senhor do Bomfim, situada na
Mapetinga-merim, Piraquf, do Paty, do pequena ilha do mesmo nome, por
Moiz Homem, Aratuquara, do Funil, Santo noel Francisco Gomes em 1780.
Antônio, do Veado, e o Guaripú, donde
(Continiiar-se-ha).
tira origem o Mambucaba. A navegação
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E o futuro, de guardar no seo bojo o
mysterio da resposta.
Por três lados estalou a velha Europa —
O ANNO DE 1848.
pela Itália — pela França — pela AlieUm anno decorreu, desde que, n'este manha. 1 Quem n'essas nações de 1848
mesmo repositório, n'um escripto sob reconheceria as mesmas nações de 1847 ?
Mas ífesta nova crusada humanitária, toegual titulo, traçávamos estas palavras:
k Quem lançar vistas por todo esse im- dos os povos se-còllocaram desde logo^
meiiso theatro ; — quem estudar a face cada um por sua parte, em ordem de banova da liodierna civilisação ; — quem talha ; e o anjo da guerra já por sobre
observar a transformação dos interesses, todos elles paira, com o clarim embocado,
e das idéas; — quem avaliar o poder reac- para soar a hora da conflagração uni vercionario dos séculos ; — quem reílectir no sai. A águia do Kremlin, que já aprenantagonismo, aqui disfarçado, alli patente, deu a pousar, em 4 vôos, 110 alto das tordas mais fundamentaes noções de direitos, res, de Varsovia, Berlim, Francíort e Paantagonismo supercilioso, resoluto, ar- riz, insaia as azas, e d'esta vez ao menos
mado, arregimentado, prompto ao com- a sua missão é civilisadora, pois retrobate, dirá:—Anda ahi 11'essa sociedade gradar das demagógicas idéas de 1848 é
longo, doloroso trabalhar ! Que sahirá de sem dúvida avançar.
Dêmos que, nas terras miserandas, caltão penosa gravidez ? — Sahirá, diremos,
uma das duas, na ordem das metamor- caxias pela revolução, fossem as turbas
a lei. Seria isso
phoses sociaes;— um monstro, ou um que houvessem dictado
um pinhor de sabedoria? Será um adianApollo de Belveder! »
Poucos dias eram volvidos, e os brami- tamento a proclamação irracional de todos
dos descommunaes da Europa noticiavam os direitos naturaes? Não; que a socieo nascimento do monstro! Um pampeiro dade outra cousa não é senão a restricção
desapparece ifella o inpolítico submergia, em minutos, thronos, desses direitos;
leis, instituições c principios. Vaidosa e divíduo, em proveito da communidade.
rachytica, surgia, das cinzas da sociedade Quanto maior é o grau de civilisação a
millanaria, uma cousa sem nome nem que um povo tem chegado, tanto mais
futuro, sem história nem base, sem ge- larga a abdicação que os seos membros
têm feito a favor da mesma sociedade.
nerosidade e sem glória.
Os ventos accumulaclos desatavam-se Quaesquer que sejam as instituições, ha
em vendavaes, e a humanidade parecia sempre a delegação do exercício da auetoalluir-se, esmagada pelo seo próprio peso. ridade na mão de poucos ; ainda para
Dissereis que a trombeta chamara ao dia as republicas vermelhas é mister, como
do juiso as nações. E os prudentes se-per- condição de existência, o prestigio da
for a força do
guinaram: — 1 Que sobrenadará ahi n'esse auetoridade. Quando pois
a origem da lepelago de sangue e destruição ? Vingará número a que constituir
alguma idéa de real progresso? Redun- galidade, não só se-abalarão todos os fundará isto em proveito da liberdade ou do damentos sociaes, mas se-regressará aos
dias máos da barbárie, dias peiores que
despotismo ?
SSttJ_.il>® IDD H1TOI&D
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tem por sina deros da infância dos povos, pois ha de me- seo aperfeiçoamento,
estupendo terremoto, todas
nos todas as virtudes das nações virgens, rubar, com um
frueto de muitos laboe de mais todos os vicios das nações ul- as construcções,
de uma vez,
tra-civiiisadas. Desde esse dia, o dictador riosos séculos. Já por mais
civilisação, e então
é"0 interesse, leis são-n'o as paixões; e chegou ella a espantosa
sempre flagelladó
lá calca a brutalidade do facto a sancti- a cólera divina a-tem
d'estes cataelysmos, que subverdade do direito, porque os pés mandaram com um
secular. Mais de uma
á cabeça, porque a intelligencia foi subju- tem esse trabalho
vez invasões de bárbaros têm originado
gacla pela matéria.
estupidez... i Será isto, que ora
Volvem os séculos; transformam-se as domínio de
recahir nos dias máos da
idéas; mudam-se os interesses; deslo- presenciamos,
Será isto desandar n'um ancam-se as influencias. Quasi sempre uma edade média?
marco no a marcha de 500 annos?
de
então
serve
nova
idéa
grande
Sêl'-o-ha, sêl-o-ha; que se algum juiso
milliario na estrada da civilisação, ou ansobre os accontecimentos
tes na do pobre espirito humano. No é dado formar
será inscripto em
momento da madureza d'essa idéa, apo- do anno maldicto, que
nos fastos da historia, o
dera-se dos homens uma febre, uma ver- paginas negras
tigem, que nada permitte ver senão pelo que ahi se-patenteia é a guerra—do pobre
contra o rico—da ignorância contra o sacomarrojam-se
convenção
de
;
prysma
a industria—do
batentes sobre combatentes, incarniçados ber—da preguiça contra
nobre—do atheismo cone ferozes, impondo as suas convicções plebêo contra o
títulos aspira
com a ponta de suas espadas. Houve tra a moral—do que sem
contra o que é, por títulos.
grandes guerras, que abalaram mais ou
Sim, que esta era a regra nas monarmenos todos os povos da Europa; nascen'ellas posram sempre de um grande impulso; — chias coustitucionaes; quem
virtude e taaqui a religião — além a familia — n'outra suisse os títulos de serviços,
lentos, tinha franca a estrada e certa a re—n'outra
dynastias—
as
a
liberdade
parte
das turbas bruacolá a nacionalidade — algures a con- compensa; mas aos olhos
taes e egoístas, se de alguma cousa o mérito
aeontecimedonhos
nos
Mas,
quista...
mentos do anno que passou, qual foi o é titulo, é-o de proscripção. ^
Para appreciação dos effeitos humanitafecundo
o
o
pensageneroso,
grande,
rios dos suecessos, menos importa a chrol
mento ? Nenhum
sua escala de
I:ithronisou-se, para ephemera soberania nologia d'elles, do que a
aqui o
de comedia, uma nova aristocracia estu- influencia no mundo. Cabe pois
logar da vanguarda á França, embora
pida, a dos operários! Inverteu-se com- triste
se-deva ir buscar o impulso oripletameiite a pyramidc social, para assentar alhures
no vórtice, e gyrar no alto um momento ginario das suas catastrophes.
Na nossa chronica de 31 de março, avaa base informe e immensa, e ruir com a
sua mole. E para chegar a esse miserável liando as notícias de França, escrevemos
os accontecimentos
ponto, não tem faltado, no século XIX, que, tendo presenciado
de uma
os dias de S. Bartholomeu. Dir-se-hia que que precederam, em 1830, a queda
significaa humanidade, chegado um certo grande dynastia, não nos-parecêra tão
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tiva a attitude dos221 n'esse tempo, como
a do parlamento eespirito público de então;
accrescentámos que o próximo paquete
nos-traria graves novas do que já então
considerávamos theatro da guerra. Ahi
dêmos a César o que era de César, nos
erros da situação, falando d'elles com um
desafogo, que hoje nos-impede a sanctilicação do infortúnio.
E com effeito o próximo paquete realisou
os nossos receios, e ainda os-ultrapassou.
Uma revolução radical, inopinada, impetuosa, cruenta, e sobretudo cobardemente
tolerada, fez pedaços de um throno de
mais de 14 séculos, de instituições liberrimas, e dos princípios em que a sociedade
se-estribava! Quem fez o nefario malefício ?
Quem do fatal levantamento consentiu em
assumir a paternidade ? Ninguém! O certo
é que, desincadeada a turba plebea, clesordenada, clamorosa, indomita e cega, rotos
assim os diques com que a sociedade contém áquelle feroz oceano, invadiu a organisação inteira, não para construir, que o
não sabe, inas para demolir! Alembram
áquellas palavras do Tasso:
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Qual o pobre ribeiro que, vagando,
Se-vai de mil regatos ingrossanclo,
Até que chega a ser rápido rio...
Tal é a sedição do vulgo impío !

Desde 23 de fevereiro que a dcsorgaiiH
e a anarchia se-sentaram n'aquella
sacão
*
França, outr'ora tão florescente ! Proclamada a republica, como se a entidade rei
fosse a causa dos suppostos inales, acabou
o centro de acção, de prestigio e de força.
Os homens suecederara aos homens, com
o movimento galvanico e desordenado com
que os accontecimentos suecediam aos accontecimentos; em tão profunda crise (phe-r
nomeno assombroso !) os raros vultos, cujas
cabeças se-elevavam acima da turba, eram
ainda de pygmeos, montados em andas
podres, que áo mais leve movimento seiam todas quebrando. Dentro de alguns
mezes, levantaram-se não sabemos quantos
governos, todos fortes; todos patrióticos;
todos felicitadores do gênero humano; todos seiii procuração procuradores da humanidade; todos falando em nome da nação franceza ecomademanes magestaticos;
todos aspirando á eternidade, e com effeito
conquistadores da eternidade do nada!
Improvisa borrasca tumultuosa
Era mister cohonestar tão violento abalo
Da turba popular, sempre queixosa;
com alguma cousa que se-assimilbasse a
Da popular discórdia o feroz vento
princípios, verdadeiros ou falsos, provados
Que mil estragos gera n'um momento;
ou problemáticos, motivos ou pretextos.
Da iníida plebe a súbita mudança,
Os que podem consideràr-se como forEm que periga a pública bonança;
mando parte de um systema, e desde logo
Do descontente vulgo acção traidora,
convertidos em actos ou promessas solemDe mortíferos inales precursora ;
nes, são os seguintes:
Monstro, que o reino de Plutão vomita,
— Abolição da realeza, da nobreza e da
E que desordens mil no mundo excita;
impena de morte—Suppressão de muitos
Da vingativa Alecto horrido aborto;
postos—Organisação do trabalho.
De cem cabeças hydra formidável,
Em torno d'estas theses, figuram outras
De sangue humano sempre insaturavel;
muitas, de menor vulto, ou que, com quanto
De povo revoltoso armada ira
na
Das proraptas armas que o furor lhc-inspira, graves, foram desde logo sopbysmadas
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se-chama governo, fale em nome do povo
francez. Não remontemos mui longe; dentro em poucos annos, vemos esse governo,
essa França, proclamando e victoriando os
mais oppostos princípios, e fundando a sua
sociedade em base diversa.
Desde o meio do século XVII, a França
intendeu que o Estado era o rei, fórmula
audaz que em nenhum outro paiz do mundo
symbolisou tão energicamente a absorpção
de todos os poderes no poder real e despotico.
No reinado do successor cFesse grande
rei, a França (por acto de 1726) declara
ser o soberano quem, por si mesmo, dispõe
dos destinos da nação.
Chega a França, atravez dos parlamentos
e cia encyclopedia, ao fim d'esse século
XVIIL guilhotina a monarchia na pessoa
cie um monarcha, e confessa que tinha
vivido illudida, e que a republica é o melhor dos governos.
Passam poucos annos, e um soldado feliz, já no século XIX, deslumbrando a
França com a sua glória, faz com que ella
guilhotine a republica, proclamando amonarchia o primeiro dos desideranda; mas
uma monarchia em dynastia nova, guerreira e gloriosa.
Volúvel coração, mais inconstante
Dez annos depois, a França reforma a
Que em duro inverno vento delirante;
sua opinião, e brada que a raça antiga é
Mais que do Euripo a liquida corrente,
Mais que do alamo a folha impermanente. que só pôde felicitar-a.
Mas esta só 15 annos fica no throno,
No seo volúvel, procelloso imperio,
cFoncle com estampido é expulsada pela
Não se-ostenta Neptuno tão muclavel,
França, cuja ventura depende de outra dyNem no seo vasto, lúcido hemispherio
nastia, que nem é legitima de todo, nem
A filha de Latona tão variável;
de todo deixa de o-ser.
Nunca mostrou Protheo tantas figuras,
Deixam-n'a vegetar 18 annos, e no fim
Nunca a fortuna obrou tantas loucuras!
a França reforma o seo juiso, voltando á
republica como á mais sábia das fôrmas
aggreum
?
É
França
a
é
cousa
Que
de governo!
gado de homens, nascidos n'esse solo, cuja
Já se-vê que estas Franças, tão diffemaioria consente cpie uma entidade a que

ás
prática. Foi assim que, para satisfazer
ruins paixões soberanas, se-proclamou a
intervenção, para que os outros povos modelassem as suas instituições sobre as da
França, bravata que mui prudentemente
não passou d^papel, desde que os governantes viram a sorte que esperava todas
as expedições, que de Pariz mandaram revolucionar a Bélgica, o Rheno, a Itália e
a Hispanha.
E antes que deixemos este assumpto,
agora cpie estamos de alto appreciando a
política do mundo, iquaes os direitos,
quaes os títulos da França a appresentarse aos outros povos como modelo, para as
suas instituições ? Escutae-a; ella'vos-dirá:
— «A minha lingua é falada no mundo
inteiro; duas vezes as minhas bayonetas, sob
Luiz XIV e Napoleão, avassalaram a Europa; as artes têm. em Pariz o seo tempio... »
Tudo vos-conceclemos, mas em política
sois os mais instáveis, vários e muclaveis
de todos os homens. O que hontem indeusastes como o zenith da perfectibilidade, hoje o-arrastrais pelo lodo como
insania, leviandade ou crime. Vós tendes
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essa regeneração foi uma mentira, um
rentes umas das outras, não podem aspirar que
calamidade. Começaa ter todas rasão. E entretanto, cadauma retrocesso e uma
remos aqui por declarar novamente que
como
opinião
ephemera
sua
a
impor
quiz
nos homens ainda
axioma humanitário. Qual tinha melhor abusos numerosos, mais
que nas leis, infestavam a sociedade franfundamento ?
ella todos os meios de
A França do século XVII, diz-nos que ceza; mas tinha
e extirpar-os ;
o melhor dos governos é a centralisação pausadamente òs-estudar
e opide todos os podêres públicos na mão de imprensa, governo, parlamento,
nião. i O que substituiu esta ordem de
um só homem.
e regular? Vejamos os
A do princípio do século XVIII, que o cousas pacífica
melhor é o governo do soberano por si grandes resultados.
Liberdade. Palavra oca, perigosa quanmesmo.
e origem de grande
A do fim cUesse século, que o melhor do desaccompanhada,
desde o século pasé a liberdade republicana, bem regada número dos horrores,
sado perpetrados em seo nome. Subdide sangue.
Ainda não estamos no meio do século vidâmo-la pois:
Liberdade de imprensa. Desde o dia
XIX, e já a França nos-disse: 1.° que
novo regimen, se-recoa liberdade e a republica eram chyme- da inauguração do
divisa era a antiga :
ras, pois conveniente só era a glória e nheceu que a sua
mort. Essa espada
a realeza; 2.e que a glória e a realeza liberte, fraternité ou Ia
sobre a
usurpada eram chymeras, pois conve- de Damocles, sempre pendente
originou o vergomente só era a realeza legítima ; 3.° que cabeça cios escriptores,
da unanimidade repuas conquistas e glória a todo o preço eram nboso espectaculo
mouma calamidade, sendo o único problema blicana n'um paiz de unanimidade
mais comprometsocial a paz a todo o preço ; 4.° que não narchica. A imprensa,
ordem, teve de saha paz, nem glória, nem legitimidade, tida em opiniões de
lado, em quanto
nem realeza possível para a França, que crificar a Baal. Por outro
aceusado porque
só quer o regimen republicano ; 5.° ainda o governo passado era
a lei, julgavam
esses republicanos (sempre a França) per- os tribunaes, conforme
os clelictos de imprensa, este, muito mais
tendem cousas mui distinetas....
nas masmorras os escriptoA'page com taes aspirações ! Povo que expedito, lança
nem sentença supassim se-deixa balançar entre os mais op- res, e sem processo
os jornaes, que lhe-desagradam.
dia
beatifíca
n'um
prime
extremos,
que
postos
Liberdade de voto. Adoptado o inadmis- je proscreve, perde todo o jus a ser conuniversal (que
siderado pelos outros povos como séo sivel princípio do suíTragio
se não esmentor, descendo da altura em que aliás ignoramos porque boa rasão
emancipação
o-poderiam sustentar relevantes dotes que | tendeu ás mulheres, cuja
cumpriria egualmente decretar), appareo-distinguem.
teri Voltando porém ao anno de 1848, eis- ceram desde logo, explorando esse
commissarios, os
ahi proclamada uma regeneração social; reno o governo, ósseos
e as facções;
transformemos as banalidades e as pro- delegados do poclêr, os clubs
a mesma
messas vagas nos factos reaes. e veremos de modo que o resultado indica
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e Sylla, em execução de leis,
natureza de influencia dos tempos antigos. as de Mario
effeito retroactivo, por elles .próprio»
Se porém houve real liberdade de voto, com
sendo a assemblea nacional, nos seos dous feitas e applicadas.
A religião. É considerada como um
terços, composta de homens moderados,
até já apparece quem
segue-se d'aqui a mais formal condem- absurdo político, e
pertencia libertar o homem d'esse vergonação da actual ordem de cousas.
cadeiras de
Liberdade individual. Basta para qua- nhoso incargo, estabelecendo
consagradas á insliíicaP-a apontar para o estado de sítio, atheismo (!) nas casas
o trucção.
que durante muitos mezes substituiu
A propriedade. Muitas tem já sido as
império cia justiça pelo da espada, com
das nações;
unanime acclamação dos legisladores re- tentativas contra esta columna
signiíi- c se ainda os projectos se não realisaram
uma
mais
aqui
Dá-se
publicanos.
ataques á procativa circumstancia. Poucos annos ha que, em toda a extensão, já os
e funestos;
após tentativas revolucionárias mui peri- priedade hão sido formidáveis
ora sendo por outro lado o espirito d'este
gosas, os mesmos republicanos, que
a infecção do communismo e
o-apodavam
sítio,
do
phenomeno
estado
o
prescrevem
sem dúvida
de impolitico, immoral, illegal, infame e do socialismo, acabar-se-ha
por tirar dos princípios todos os seos conullo.
Segurança geral. Respondam o 23 cie roliarios.
A familia está tremendo da realisação
fevereiro, o 17 de março, o 16 cie abril,
communismo, já clesinvolo 15 de maio, o 23 de junho, emfim todos das idéas cio
rogar, e eme tornariam
esses funereos dias de batalha campal nas vidas em elevado
uma tenda de campanha
ruas da cidade, que se-chama centro de o lar doméstico
de horror.
civilisação ; combates cm muitos dos quaes de immoralidade e
A fazenda pública devia, segundo as
foi derramado por mão de irmãos mais
a olhos visto, dimisangue que em muitas batalhas com ini- promessas, melhorar
as despezas, e supprimindo-se
migo estrangeiro. Responda o instineto nuindo-se
tributos; e os tributos foram augmentados
dias
vaticinando
próximos
para
público,
e as despezas excedendo
novas e talvez ainda mais fundas com- com outros novos;
com mais de 400 milhões; e
moções, sem que seja dado á previsão hu- as anteriores
o futuro ás necessidades
hypothecando-se
o
e
como,
calcular
qual
mana
quando,
artificiaes do presente.
termo de tão fratricida lucta.
na nova era
A
que,
braos
particular
Escutae
fazenda
individual.
Segurança
decuplar, viu-se instandos que os energúmenos soltam de todos cFAstréa, devia
O Banco suspenos ângulos da França I « Sem a consagra- taneamente arruinada.
o deu os seos pagamentos, ou antes quesem
elles,
dizem
fogo,
e
ferro
do
ção
as companhias umas após
trabalhar da lanterna c guilhotina, sem brou. Quebraram
e negociantes tiveram
Banqueiros
outras.
da
raizes
as
se-regam
não
sangue
muito
commercio viu
árvore da liberdade. « Assim pensam os sorte egual. O pequeno
o consumo. As fábricas feextinguir-se
lemenos,
o-são
os
ardentes;
que
náais
não convertidas
vantam alçadas, e decretam para longes charam-se. As riquezas,
c fundos puterras proscripções mais numerosas que em metal, as de inscripções
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com os espíritos e
^/^—Fraternidade,
tudo
de
valores,
de
Micos,
propriedades,
mais e mais cada
isso passou de alta importância real, a corações azedando-se
vasia de sentido
insignificante importância nominal. Esse dia. Egualdadc, palavra
reper- em todos os tempos, c n'este tendo por
classes
altas
das
de
miséria
quadro
lábios de cada republicacutiu sobre as ínfimas; sirvam de prova significação, nos
cio superior, calcar o indous eloqüentes algarismos. As officinas no, pôr-se a par
como nunca, com a vionacionaes soccorreram 260 mil vaçlios: em ferior. Liberdade
Icncia nos actos, tyrannia nas tendências,
África,
36
mil
diasse-alistarain
para
poucos
despotismo nas doctrinas.
isto só em Pariz.
Asdoctrinas... e que são cilas? Demos
Não avivaremos mais tantas e tão prohonrarmos a sublevação,
fundas chagas. A missão cfesse levanta- de barato, para
fim, que esse não foi pomento ingrato pareceu ser o ataque de que teve um
então este o frueto
todas as bases da ordem social; o seo litico, mas social. Foi
das disciplinas ensinadas nasescholas comcondos
subversão
a
princípios
programmà
estes repusagrados—da religião—da lei —da moral munistas e socialistas? isão
da família—do rei—da propriedade.... blicanos discípulos cie Owen, de S. Simão,
Então prepare-se
cabos medonho, cfonde um só principio de Babceuf, dcFourier?
o mundo, que as transformações estão ape1
destaca
não
se
generoso
Segui todas as icléas proclamadas pela nas em princípio.
Um cFesses mestres, S. Simão, por exemantiga opposição, e todas vereis, após exa sua vida entre as garras da
passou
utopias
pio,
propelos
declaradas
periencia,
e os impulsos do suicídio. Os sãoverdades
como
penúria
as-apontavam
prios que
n'um templo, e
eternas. Subidos ao poder, direitos do ho- simonianos, congregados
mesmos, foram mortos
mem, cie associação, de imprensa, liber- adorando-se a si
e cio ridacles, segurança, estados de sítio, tudo com duas armas, de um processo
cliculo. Tudo isso symbolisa a França de
contra
aríete
de
serviu
annos
durante
que
e ridícula.
a monarchia, tudo foi sanetificado na mão hoje, suicida, miserável
E o que é, hoje em dia, o communismo,
dos homens novos, que de tudo, em praso
menos, infectam todos
curto, usaram e abusaram. Em meio de cujas idéas, mais ou
da Europa?
todo esse desmoronamento de utopias, só os movimentos reaccionarios
tem estudado esta imde pe íica ainda um lamentável faeto, a Ouçamos a quem
suppressão da monarchia; mas não pe- portante questão.
— Seja qual for o ponto de partida, e
repuatai
reis
os
deverão
serviço
queno
das várias seitas comblica, pois vendo-a os povos de par com o termo de mira
vociferam pela regea tyrannia, a miséria, e a incerteza do fu- munistas, que hoje
social, todas (note-se
turo, accreclitarão que essa suppressão foi neração politica e
fundamental a
a causa de tantas calamidades, e abençoa- bem!) tem por princípio
individual de proprierão as instituições que sabem dar, em justa abolição do direito
ellas deploram como a
todas
dade,
ordem.
fortunae
que
liberdade,
medida,
gloria,
vícios cia civilisaçâo.
Por toda a parte se-vê íluetuar o pavi- fonte de todos os
se-contentam com exigir
lhão tricolor; por toda a parte se-le a Ha-as que não
fundo material, ou da
^Asa—Liberdade Ecjuaklade Fralerni- a eommunidade do
I.—o
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fortuna lhes-surrisse:
terra, como elemento de producção, a mesmas nações, se a
seo elemento
communidade do capital e da renda, mas a propaganda universal é o
nenhum do inundo
também a da mulher, considerada egual- de existência; e povo
mente como creatura passivamente pro- ficaria exempto do contagio cPessa peste.
o inductiva, um grau acima da vacca ou da Como hão-de aquelles que abolem
tolerâl'-o nas naovelha. Foi principalmente a abolição do dividualismo no homem,
não
matrimônio que tanto fez bradar na In- ções? Se a questão é humanitária,
circumscrever-se nos muros de uma
systema
do
immoralidade
a
pôde
contra
glaterra
nas fronteiras de um estado;
çle Owen, apesar da incontestável philan- cidade^ ou
âmbito té
thropia d'este*philósopho, o qual por pouco é direito, é dever alargar-lhe o
fazia intrar na sua republica o elemento os derradeiros confins do mundo.
Mas se estes são os perigos dos princida religião. O são-simonismo atacava mais
directamente a religião e os costumes; nias pios, redobra o terror que inspiram, quantodas suas tentativas abortaram em toda do se-observa a que ignóbeis instrumentos
a parte, não obstante o talento de muitos o seo triumpho é commettido. Sérias obdos apóstolos. Fourier, cie todos os so- servações hão sido feitas por outros, sôbré
nhadores o mais honesto, procurava re- a origem e a actualidade d'essa classe que
conciliar apalingenesia social com a reli- se-amotina em França; chamamos sobre
gião revelada e as sanctas affeições da fa- ellas a attenção.
Os publicistas francezes têm sempre at~
mi lia.
do povo
Mais perigoso que essas utopias e as tribuido aos governos a miséria
os
de Cabet, seria o plano de reforma in- irlandez, notando com que facilidade
duslrial, que parece provisoriamente aban- ricos poderiam repartir o seo supérfluo
as
donar a propriedade da terra, para come- com os indigentes, e remediar assim
Ahi
car apoderando-se do capital financeiro. terríveis desegualdades das classes.
de
Luiz Bianc, e seos adeptos, se é que os- têm hoje os francezes a diííiculdade
repentem, sob protexto de organisar o trabalho, tractar com uma classe laboriosa,
reduzida á penúria, e ao mesmo
queriam arregimentar corpos de operários, tinamente
e fazer cfelles as suas guardas pretorias, passo joguete de doctrinas subversivas.
mais essas classes padecem, mais
o
deslocarem
Quanto
vontade
sua
poder.
á
para
as-separa
Como todos os sophystas, muito tempo se- se-irritam contra a distancia que
embeveceu Blanc na sua própria phrase; das outras; inocula-se facilmente a sugsuas
mas depois de ter 2 ou 3 vezes inter- gestão de que as outras classes são
necido ósseos ouvintes, viu-se obrigado inimigas naturaes, e que a propriedade ou
a confessar que o seo systema só seria capital d'ellas é sua legítima presa. O comexeqüível, quando a fraternidade deixasse munista prega ao artífice que a propriede ser uma chimera; isto é: Realisenios dade do particular nâo é mais que um
e ahi está outra Iraccumulado;
roubo
depois
oo
material
e
ideal;
o
primeiro
landa na França, no seio da sua capital.
organisaremos 1
Taes são as várias escholas communis- É nômada a classe dos operários de Pariz,
tas. E nem se-creia que ellas concentra- que vão e vem, têm trabalho parte do
riam a prática dos seos princípios nas suas an*o. morrem de fome e estão promptos
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as scenas de hedionda e relireeordando
extreactos
aos
ou
roubar
prestar-se
para
malvados, que desmos, todo o resto do tempo: a esta po- nada crueldade d'esses
honrariam um século, se por taes selvagens
os
desconhecidos
são
principios
pulação
da civilisação.
o
religiosos e os laços da família; não tem se-podesse aquilatar grau
estado regido por essa infensa
sobre cila influencia o clero; não ha es- ^Quereis um
de tal sociedade não
cholas para creanças nem adultos... Quan- caterva? O complexo
elementos que a-comdo ao meio de uma população similhante valeria mais que os
o todo não pôde valer mais
o communismo envia os seos missionários, posessem, que
de prose- que as suas partes; amalgamae os peccados
numero
o
admira
grande
^que
mortaes, que nunca d'elles fareis uma virlytos?
sociedade subsistisse,
E como foi por essa, e para essa classe tude. Para que tal
se-fez, teria que imitar Saturno, devorando os
apparentemente
revolução
a
que
eomprehende-se como todos os artigos do filhos.
E o império d'esses homens seria epheetherea
á
não
se-referem,
parte
programma
desorganisação foi eledo homem, mas sim aos seos instinctos mero, que nunca a
e fora
de matéria ; é o trabalho—é o augmento mento de ordem. Já hoje mesmo,
disdo salário—é a diminuição das horas—é do poder, reina em França profunda
da guilhotina e
a suppressão de impostos—é em tudo, não cordia no seio do partido
como a derrota foi
a força intellectual, mas a força digestiva da republica vermelha;
cobriram-se uns aos
do homem. Quando o governo provisório, completa, os corifeos
separaram-se viothuribulando o soberano do dia, excla- outros de impropérios, e
mava: «Restilue-se aos operários, a quem lentamente.
Só nos-custa a comprehender os encorevelavacivil»
lista
da
milhão
o
pertence,
espingardearam aiaos
tecidos
mios
a
que
Era
se-notou.
como
segredo,
se o
já
dias de fevereiro. Poutroca de listas civis; a única differença, guns ladrões, nos
300 cas horas depois se-nos-disse: La proantes
ou
outro...
era
que
orei
que
sendo isto verdade, asmil clynastias se-levantavamemvez de uma, priété cyest le rol;
úteis dos cidadãos.
com o seo privilegio de direito divino, de sassinaram os mais
Mas felizmente o poder não se-sustentou
direito de nascimento e não da capacidade.
dos ultra-deE fala-se depois nos paclecimentos do nas mãos inhabeis e pérfidas
magogos. Napoleâo, o novo presidente
pobre! hypocrisia! Veja-se como os-inde apoiar-se nos homens
tendem os modernos Luculos, mendigos da republica, terá
se-sustentar. E note-se
de hontem, nos seos opíparos banquetes, moderados, para
abalo, a Frannos seos esplendidos saráos! as inonar- bem que, desde o primeiro
ça viveu n'um cabos de anarchia, duchias alardeiam menos e obram mais.
em que a-regeu um
E que qualidade de gente essa seja para rante todo o tempo
fraco, sem poder ou sem vontade,
eloqüentemente
governo
trabalhar-se,
dizem
quem
Foi com Cao-mostram os h dias de junho; essa relê, sem energia e sem prestigio.
se-arreceou de
essa escoria combatente, só se-distinguiu vaignac que a desordem
tigre, sahir todos os dias ás praças; i mas repredo
instincto
ferocidade,
pelo
pela
sentou Cavaignac a máxima somma de lianthropophagia;
cannibalisino,
pela
pelo
a espada, e o estado
não molharemos a penna em sangue e fel, berdade? Representou
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ram e desanimam de ordinário em frente
dos obstáculos: d'ahi provém uma constante alternativa de audaciosa petulância
*
e incrível abatimento, de valor e de fraauetor:
queza. » Diz d'elles um estimavel
— «A presumpção, a jactaneia, a satisfacção de si mesmos, quando as cousas
lhes-correm prosperas; e, quando adversas ou ditficeis, a desconfiança de quanto
os-circumda; emfim o abuso da palavra,
as phrases sesquipedacs, inveterada chaga
eis o
que lhes-lcgaram seos antepassados,
seo perigo imminente.»
Nunca houve d'esta verdade mais frisante exemplo que em 1848. Em março,
rebentou a cratera do seo Vesuvio político
com tal força, que apparentemente nenhum
Tremendas foram pois as provanças por- dique se lhe-poderia oppor; tudo eram braa terra
que passou, no anno decorrido,
dos, protestos, indefinidas aspirações, juele S. Luiz. Costumada a propagar as suas ramentos de vencer ou sepultar-se sob as
idéas a outros povos, teve a pouco inve- ruínas da Itália querida. Emquanto supiavel gloria de estender além das fronteiras
os seos adversários mortos, dorpuzeram
a sua ardente e destruidora lava. Mas fe- mindo ou impotentes, tudo eram feros,
lizmcntc mil symptomas denunciam o re- roncos e bravatas. Vem o primeiro revez, e
trocesso a idéas sãs, e a volta á monarchia
desconfiança,
para logo do exterior chegou a
é ahi simples questão de tempo.
no interior lavrou a discórdia : triste especO presidente Napoleão não alcançou 6 taculo que demonstrou praticamente que,
a libertar-se das
milhões de suííragios, senão pelo apoio no dia em que viessem
membro
dos vários partidos monarchicos da Fran- complicações estrangeiras, cada
conselho d'esse corpo puxaria violentamente por si
o
seo
de
certeza
e
que
pela
ça,
será composto de homens moderados, que mesmo, e do tronco se-arrancaria.
E mais, não se tractou ahi verdadeiraajudarão a rcslituir as cousas, em matéria
de um
de instituições, no pé de que foram vio- mente de liberdade; n'essas luetas
anno inteiro, quasi não vedes uma palavra
lentamente arrancadas.
de organisação inteliberdade
de
sahiu,
pública,
faísca
a
d'onde
Itália,
Da
primeira
ahi o pretexto não era
É
riorl
estamos
porque
como
apertados
pouco diremos,
mas sim unidade e independeuliberdade,
acconteGravíssimos
estreito.
em âmbito
artigo notável de uma folha
N'um
cia.
de
a
origem
e
se
;
ahi
cimentes
passaram
se-lê: « Com Dante nos-fariamos
todos elles está no que na precedente me- italiana
se preciso, para que um prinmoria sobre o Estado do mundo escre- gibelinos,
fosse, commettesse esta
fosse
cipe,
dos
quem
mal
«
maior
O
víamos ha um anno:—
acceitariamos o grão Ran
italianos é vir-lhe a energia ás ondas: pa- nobre einpreza;

de sítio, e a suppressão da imprensa, c a
nova chamada das proscriptas tropas, e o
acampamento em torno tle Pariz, eoabandono da Itália, e as leis dissociação (sob
o nome de policia dos clubs) eadissolue o ostracismo
ção das oflicinas nacionaes,
dosheroes de junho, que são os tle fevereiro, etc. &c. Serão tudo isso victorias
do socêgo e da ordem, mas da liberdade
decerto não. Disse Lamartine que a providencia tinha sido 4 mezes o ministro
dos negócios estrangeiros da republica; a
ser assim, Dicuneprotege plus Ia France,
de sangue ede
pois esses 4 mezes foram
horror, e com o regimen da espada é que
abrandou a fúria revolucionaria.
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do seo soberano, que
da Tartaria, se o grão Kan nos-podesse acabar pela expulsão
è ao mesmo tempo o Vigário de Christo.
fundir em uma nação. »
- Foi este espirito que explicou a immensa Vimos os principados de 2.a ordem em
am- plena confusão, separando-se, reunindopopularidade cie Carlos-Alberto que,
E em todos estes aslevantando-se.
se
e
apregoada
tão
a
approveitar
de
bicioso
nem um passo dado,
suecessos,
sombrosos
centro
como
se-appresenlou
resolução,
e da civilisação;
d'esse novo circulo, campião, rei, e sal- no caminho do progresso
como meio e
vador da Itália, uma e indivisível. Preci- a desordem como princípio,
coração ao como fim!
pitado devia cie pulsar-lhe o
A Allemanha é o grande vulto que ora
ouvir os vivas, os brados, os votos de todas
e á testa d'ella as duas
se-nos-appresenta,
braços
cujos
com
italianas,
as populações
o desengano grandes potências, Áustria e Prússia, ou
ah
Mas
1
contar....
que
podia
veiu rápido e funesto: todo o ardor vinha, antes as 2 capitães, Vienna e Berlim.
E aqui observaremos uma circumstancia
não dos braços, mas do pulmão 1 No dia
d'ella seem que sobrevieram obstáculos sérios, a mui digna de estudo, pois talvez
minorar os seos
cooperação promettida desvaneceu-se co- elevam colher os meios cie
Francfort!
ino fumo, e em frente de ivm inimigo po- inconvenientes. Pariz! Roma!
foi a França; Roderoso, teve só de contar com os seos pro- Vienna 1 Berüm !—Pariz
em que ma foram os Estados do Papa; Francfort
manhã
mesma
na
recursos:
prios
foi a Áustria;
tinha a imprudência de confiar nos mila- foi a Allemanha; Vienna
vontade das capitães
nezes, era lapidado pelas mesmas mãos Berlim a Prússia. A
como significou ou tyrannisou a vontade das reso-victoriavam
antes
semana
uma
que
n'essas capitães quem
semi-cleus. Quando estes movimentos não pectivas nações. ^E
uma minoria
arrastam logo tudo ante si, raras vezes foi que clictou a lei? Sempre
de modo que no
deixam de ter fúnebre sorte. A unidade turbulenta e estúpida;
maiorias, um audae independência italiana ficaram, mais que regimen chamado das
a lei a $ 000 prudentes.
nunca, comprometticlas, e, segundo as pro- cioso tem imposto
•sEporque rasão accontece assim nasçamavencedora
a
Áustria
per
habilidades,
laboriosos e
homens
os
Porque
senhora
antes
solidamente
pitaes?
mais
necerá
que
úteis prendem-se ao seo torrão, e a ellas
do reino lombarclo-veneziano.
social,
N'este combate alguns incidentes houve, conílue de toda a parte a escoria
turba-multa compacta, insolente e tumulmereceextenso
mais
em
quadro,
que,
ha freio religioso,
riam desinvolvimento. Assim vimos Ve- tuosa, para a qual não
não possue, pornesa, espantada do seo doge de chapéo moral nem social, porque
não crê... e todavia
redondo, sustentar com mais valor que que não intende, porque
a ambição
Milão a sua proclamada independência. aspira, ambiciona I Sim, porque
ávida,
Vimos a Sicilia debater-se, não pela uni- paixão innata no homem, sempre
fôrmas
dade italiana, mas antes pela separação anhelante, temerária, reveste várias
N'essa
e independência do reino de Nápoles, re- na escala social, mas fica a mesma.
relê tranforma-se em cubiça, em appetite,
vole
offerecia,
a
coroa
que
jeitando-se
sórdida, mas uma
tando ao corpo d'onde se-arrancára. Vi- em cousa mui material e
ambição, torna-se tanto
mos Roma, theatro de quotidianas luctas, vez excitada essa
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deverá approveitar-sc para regular esta
os
são
cegos
mais
mais perigosa, quanto
olhos da alma; não vêem os miseráveis questão.
caso novo tem avivado a rivasão
Nenhum
alturas
certas
precisas
a
voar
que para
lidade entre a Turquia e a Grécia.
azas que elles não têm.
A Suissa viu desinlaçar-se, sem mais
e
Vienna
de
capitães
2
as
Foram pois
de sangue, a lueta que a-retalhava;
effusão
suda
o
levantaram
grito
Berlim, as que
curando da sua organisação intelá
vai
e
uniera
espanto;
pois
blevação, com geral
rior.
versai a crença de que esses reinos assenA Inglaterra continua a ser corroída pelo
tavam em bases mais sólidas que outros
e enerde mais mudavel character. Após muitas cancro irlandez; mas as promptas
cobro a muitas
scenas de carnificina, e de intempestivas 1 gicas providencias puzeram
do
concessões por parte dos soberanos, occa- perigosas tentativas: a perturbação
alli uma crise insionando lamentáveis oscillaçòes, fechou inundo tem oceasionado
vastas consequeno anno com a restituição parcial do pres- dustrial, mas de não tão
tigio que a realeza, nos peiores dias d'elle, cias como fora de recear.
ahi perdera, distinguindo-se entre os derA Bélgica vai crescendo em prosperidaradeiros suecessos a dissolução das cortes de, nomeio da geral conflagração : os lirevolucionárias na Prússia, e a abdicação berdadeiros que lhe-quizeram impor as
do imperador d'Austria em seo joven venturas republicanas, foram rechaçados
sua
sobrinho. Os excessos praticados em ou- com indignação, e a nação confirmou a
tros pontos da Allemanha afogam-se no resolução de conservar a monarchia, como
mar dos grandes accontecimentos. Sód'es- a melhor das instituições. s
nos
tes avulta ahi a organisação de uma nação
Na Hispanha appareceram tentativas
allemã; cuja capital, por em quanto, é dous sentidos extremos, republicano e abFrancfort; cujo chefe, com o nome de vi- solutista; e apesar de serem superiormente
o-ario, é o archicluque João d'Austria; euacaudilhaclos, tem as forças do governo
mal definidas e
jas attribuições são ainda
supplantado, á nascença, esses exforços.
parcialmente contestadas.
Em Portugal, continua o Duque de SalPouco resta a apontar das outras na- danha á testa da administração; mas os
e é para
ções.
partidos ainda se-fraccionaram,
seja ahi mais
A Russia conservou-se na espectativa; recear que o anno que entra
armada, e fez agitado do que o que decorreu.
preparou-se para uma paz
Os Estados Unidos realisaram a nossa
saber á Europa os casos em que sahiria da
da Califórnia e
sua inactividade, que são muitos e mui previsão, apoderando-se
completai'-a-hão, no fuMéxico;
Novo
do
possíveis.
a si toda a republica
incorporando
turo,
a
Allemanha
a
quiz
Dinamarca,
A
quem
do que já sede
Cuba,
ilha
a
e
mexicana,
Schlese
arrancar os ducados de Holstein
wig, resistiu, pelas armas, ao desmembra- fala.
da America do Sul conAsrepubliquetas
os
entre
combates
vários
mento; e após
no seo habitual estado
tinuam
esgeralmente
mediação
allemães,
dinamarquezes e
civil e desordem, exeeptuando
tra ngeira deu origem a um armistício, que de guerra
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o Chile, que parece appresentar-se em contraposição com as suas irmãs.
No Rio da Prata, abortou 5.a missão
especial das potências europeas, como
abortarão quantas, poreguaes meios, aqui
forem mandadas. Em Buenos-Ayres continúa a eterna dictadura militar, e parece
fazerem-se preparativos bellicos, que uns
suppõem destinados ao Paraguay, outros
á Bolívia, outros ao Rio Grande.
Em Montevidéo eternisa-se vergonhosamente a guerra, por todas as partes sustentada, não por amor do paiz, mas por
interesses mais ou menos torpes. Durante
o anno, nenhum accontecimento grave ahi
mudou a face das cousas.
Finalmente no Brasil, têm continuado
a gosar-se de octaviana paz, se exceptuarmos os accontecimentos de Pernambuco,
e os fundados receios de próximas eventualidades nas fronteiras do Rio Grande
do Sul.
Eis-ahi, em rápido esboço, o estado do
mundo. Duas grandes verdades resultam
do frio estudo dos accontecimentos de
434S ; _~ uma para uso dos povos ; a saber, que só lançam raízes os melhoramentos amadurecidos pelo tempo epela
experiência, sendo sempre caducos e prejudiciaes esses chamados progressos, frueto
da violência; — outra para uso dos governos; a saber, que a estrada das concessões é tão Íngreme, que a primeira,
imperiosamente extorquida, leva insuperavelmente a 2.a, a 3.% e ao fundo do
abysmo ; e que portanto o saber recusar
a tempo é boa regra para valentes, e
mesmo para cobardes.
Luiz Philippe amedrontou-se, cedeu,
em vez de resistir; o seo pânico inoculou-se em todos os seos servidores; ferveram as concessões ; e a custo poude
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a monarchia refugiar-se em solo estrangeiro.
Pio IX deu alma ás idéas liberaes,
sendo divinisado algumas horas ; mas a
sua estrella no mesmo anno empalideceu,
e elle teve de abandonar o solio pontifício,
porque as primeiras concessões haviam
tornado os seos subditos insaciáveis.
Fernando, em Nápoles, annue aos pedidos tumultuosos da sua capital; e desde
esse dia ambas as Sicilias se-indignam
contra a mesquinhez das mais largas concessões, exigindo o sacriíicio de todos os
direitos de soberania.
Frederico, em Prussia, atterra-se com
a attitude da populaça, feixa os olhos aos
mais deploráveis excessos, tudo promette,
e cada abdicação é titulo para nova exigencia.
Fernando, d'Austria, hesita em vez de
obrar, transige com o motim, e dá-lhe
assim taes forças que a sublevação tri umphante percorre as ruas da capital.
Maximianno, de Baviera, espancado por
| seos concidadãos, promette muito, p logo,
para salvar a existência, vê-se forçado a
abdicar.
Em opposição a estes convincentes factos, vemos a ordem pública arraigada nos
pontos onde os governos tiveram a coragem de resistir, com mão de ferro, ás
concessões revolucionaria e turbulentamente requisitadas; vemos, o que mais
é, restaurado o prestigio da auetoridade
nos próprios estados abalados, no momento
em que estes accordam do seo torpor.
Portugal, com todos ósseos elementos
anarchicos, lá se-conteve em presença da
formal decisão do seo governo, de conservar a paz e as instituições a todo o
custo.
Na Hispanha, pertenderam proclamar
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ver cFcsses procediNão
quizeramos
as
providencias
as idéas exaltadas; mas
desordenados, que só revelam termentos
fizeram
tempo
a
vigorosas, e as bayonctas
mas as providencias sábias, frias, que
ror,
emmudecer os demagogos.
e real valor.
vista
perspicaz
denunciam
surNa Inglaterra, Escócia e Irlanda,
nos governos a coragem
ver
contra
Quizeramos
armados
gem milheiros de homens
: Energia moral
a-descrevem
outros
como
mínima
a
o throno de 11 séculos: não ha
do character, resolução firme, tranquilla,
fôrça,
da
c
lei
da
hesitação na applicaçaõ
descobre com o mesmo
imperturbável,
que
nunca.
e a rainha fica mais segura que
o perigo, tal qual é, e os recursos
olhar
obrar
a
d'Áustria
Resolve-se o imperador
após si deixa, se lhe-sabe resistir. É
o
que
manifestos
os
com energia. Precedem
inspira a força de arcoragem
essa
que
Vee
Milão
movimento das suas tropas;
dos preconceitos, as perinjustiça
a
rostar
vem
Praga
e
„esa subjugam-se; Vienna
inveja, de despresar os inda
seguições
seo
ao
menagem
de novo prestar preito e
redos da calumnia, de sobreviver á perda
senhor natural.
cia sorte que de
esses
a
fortuna,
golpes
cia
libersua
Recobra el-rei de Nápoles a
dominar todas as
de
nos-separam,
tudo
dade de espirito; e em ambas as Sicilias
em certos casos,
mesmo
quando,
a
e
paixões,
se-conquista, pelas armas, a ordem
de heroísmo houvesse
apparencia
alguma
nem
ha
não
progresso
paz, sem as quaes
em lhes-ceder. Ao contrário, convençamcivilisação.
dever, e não exijam paga; não
seo
do
se
concesde
Cança-se el-rei da Prússia
é sempre sob as vistas da estima pública,
assemuma
de
sede
a
muda
soes inúteis;
e de uma vã popularidade, que se-combate
derrubar
bastou
e
bléa licenciosa garrida;
na contra o inimigo.
intrassem
todos
que
a viseira, para
Tome caclaum a sua parte de responaucda
fôrça
a
ordem, e se-restabelecesse
e
sabilidacle n'essa pagina de horrores;
toridade.
do passado é a
eloqüente
a
se
pintura
aos
É pois evidente que não menos
eschola do futuro, acautelem-se
universal
as
attribuir
reis que aos povos cumpre
1 Apenas se-esvaeceu o fumo
cônsules
os
Os
govêrcalamidades do anno decorrido.
o cheiro do sangue seapenas
batalha,
da
sua
de
nos não se-appresentaram ao nível
França, do alto da
a
dissipou,
própria
de
alta missão. Foram como os patrícios
olhos por sobre tantos
os
alongou
brecha,
Roma, de quem Mario dizia, que prine tantos destroços de venerancadáveres
militares,
auetores
cipiavam a ler os seos
desviou-os e empalide;
monumentos
dos
no dia em que os-nomeavam generaes.
essa infeliz terra de pbaSirva-nos
ceu.
expeMas ao menos, sirva esta pesada
cavernas da política romeólias
Das
rol.
crises,
proriencia de ensino. Em certas
assoladores que artufões
vezes
ás
a
vezes;
pem
ceder a tempo é proceder duas
inhospitos os baixeis
rochedos
aos
rojam
os
mas
alavanca é o mesmo instrumento,
os pilotos a meAprendam
nações.
das
seos efíeitos são diversissimos, conforme
cVessas costas e
longe
leme
o
near
para
os
o ponto de apoio. No momento fatal,
mares.
os gregos do Baixo- d'esses infensos
como
fizeram
governos
Império; disputaram, em vez de combater.
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I.
Deixa, conde, os cães c açores I
Esporeia o teo foüyeiro,
Atravez de valíe e outeiro:
A condessa está co'as dores,
Corre a ver o teo herdeiro!
Lá vai cheio d'alvoroço!
Seo cavallo súa, fuma;
Coberto cie sangue e espuma,
Calga sobre muro e fosso,
Qual lebrel galgar costuma.
Chega á porta do castello,
Salta ligeiro no chão;
Em tão fausta oceasião,
Não vem pagensrecebôr-o,
Reina a maior confusão.
No quarto de sua esposa
Entra o conde apressurado...
Ella em seo leito dourado,
Com pallidez mui formosa,
Dorme somno repousado.
O Ao Sr. íosé Gomes Monteiro, do Porto, era já
a litteratura portugueza devedora de bons serviços,
sendo o principal a reimpressão das obras de Gil Vicente, cm Hamburgo, edição aceurada feita, sobre o
exemplar de Gottinga, com o maior escrúpulo, e de
accordo com o Sr. Barreto Feio. Agora se-applicou á
versão, directamente do original, de algumas das mais
mimosas producções da moderna litteratura allemã,
cuja influencia tão poderosa tem sido na França, e
por via cl'ella no resto da Europa occidental. Não
permitte o nosso programma um juiso crítico, mas
o leitor o-fará. Damos hoje duas peças, uma origiíiariámehte de Cliamisso, outra de Voss.

Não seincontra alli nem ama,
Nem alguma das criadas;
Asjanellas são cerradas;
Era um berço ao pé da cama,
De cambraias delicadas.
De praser o conde arfando,
O berço já descobria ;
Dous meninos n'elle havia,
Á cabeceira um licando,
Para os pés outro jazia.
Um por um, com mil abraços,
Não se-farta de beijar;
Junctos os volve a deitar,
E logo ambos em seos braços
Começa de acalentar.
« Eu que até-qui fui tão pobre,
Ora tão rico, Senhor!
Cubri-vos cie rama e ílor,
'Vergonleas
do tronco nobre,
Pinhores do meo amor! »
Mas no quarto eis entra a ama,
E podendo já prever
O que iria accontecer:
« Ai, conde I aterrada exclama,
Conde, que foste fazer ?
« No momento que á senhora
A dispenseira acendia,
Dores de parto sentiu;
Aqui teve a feliz hora,
Um menino aqui pariu.
« Para a parte sup'rior
Teo nobre filho jazia,
O outro aos pés, como cumpria:
Qual é teo sangue, senhor?
Oual servo humilde seria? »
I.—7
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Apenas a-tem ouvido.
Grita o conde, horrorisado:
« Que íiz eu, desventurado!
Meo filho! filho querido !
Qual és tu, meo filho amado?»
A taes brados a condessa
Angustiada acordou:
«Meo filho? com dor clamou,
Dac-ine o meo filho depressa;
Meo filho quem m'o-roubou ?»
Inúteis lamentações!
Alli, não falam signaes;
Os meninos são eguaes;
Nalureza nem feições,
Nada responde a seos ais.
II.
« Prestes da vida o calor
Vai o velho abandonar;
Mal elle os olhos cerrar,
Aqui sou eu o senhor,
Tu meo servo has-de ficar, »

Mal
Mas
Sou
Tu

k Miserável I teo rancor
pôde o meo egualar;
logo que elle expirar,
eu aqui o senhor,
meo servo has-de ficar. »

—- « Eu sou conde! Não aterra
Teo soberbo atrevimento
O meo nobre nascimento.
Escravo, no pó da terra
De rojo n este momento! »
— «Eu sou conde e não tolero
Juneto a mim teo feio aspecto;
Em vil calabouço infecto,

Vivo sepultar-te quero.
A meos pés, réptil abjecto! »
«Língua tens tu para a injuria;
Mas bem menos afiada
É por certo a tua espada ;
IToutra sorte a tua fúria
Prestes seria apagada. »
•

• r

»

« Que esperamos seo finar?
Ferro em punho, miserável 1 »
— «Dizes bem, é rasoavel;
Minha terra irá regar
O teo sangue detestável. »
Ouviste, conde, o stridor
Dos ferros que se-crusavam ;
Teos débeis pés te-levavam,
Onde terias a dor
De ver os dous que expiravam.
Dous cadáveres jaziam
Sobre o chão insanguentado;
Sobre elles o malfadado
Cae sem vida, e os três dormiam
Somno jamais acabado.

m
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(J. D. VOSS.)

Á porta da rua eu estava liando,
Eis passa um mancebo: seos olhos em mim
Tão vivos, tão negros, risonho fitando,
Górava-lhe as faces ardente carmim.
AÍ vista abaixando, eu não sei que scismava,
E, cheia de pejo, fiava e fiava.

íris.
Depois de saudar-me com tom carinhoso,
Seos tímidos passos a mim dirigiu.
Arfando meo seio batia ancioso,
Da mão que tremia meo fuso cahiu.
Eu toda iniciada do chão o-apanhava,
E, cheia de pejo, fiava e fiava.
A mão me-apertou, e,com voz namorada,
Jurou que na terra não tinha ella par,
Tão branca e macia, tão bem torneada,
Não era possível nenhuma incontrar.
Se bem que a lisonja meo peito agitava,
Eu, cheia de pejo, fiava e fiava.
Seo braço lançou da cadeira ao incôsto,
Do lindo fiado me-deu parabém.
Seo hálito ardente bem juncto a meo rosto
Senti quando disse: «Meo anjo! meo bem!»
Seos olhos, quaes frechas, aos meos dardeEu, cheia de pejo, fiava e fiava. [java;
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SEGUNDO SALOMÃO GESSNER.
1.
Do jnverno embora os rigores
Nos-tenham no lar captivos:
Aqui mesmo, oh! meos amores,
Te-posso eu dar redivivos
Gostos da quadra das ílores.
2.'

Sim, ílores tenho: colhi-as
Do campo entre as alegrias
Em cada bella estação,
Para t'as-dar nestes dias,
Deusa do meo coração!

Ém quanto na face já quasi me-toca
Seo bello semblante, que o meo faz arder;
Volvendo a cabeça a compor minha roca,
Na cara gentil embarrei, sem querer.
Então igneo beijo o meo rosto escaldava,
Eu, cheia de pejo, íiava e fiava.

Tenho-as n'alma inthesoiradas:
Vou-te mostrar as mais bellas,
A ver se d'ellas te-agradas:
Se me-surrires ao vêf-as,
Surrir-me-hão mil boas fadas.

Sisuda vedei-lhe uma tal ousadia,
Porém mais audaz se-tornou seo ardor.
Cingiu-me a seo peito com tanta energia,
Mil beijos me-deu, abrasado em rubor...
O' caras amigas, da sorte que eu 'stava,
Preciso dizer-vos que mais não fiava ?

Ellas me-inspirem, que intento
Dos jardins o fausto invento
Em singelo canto expor:
Um jardim é monumento,
Que recorda, inspira amor.

V

o.;

« Foi aqui mesmo, á tremula
« Sombra do ohneiro »,
Dizia o pastor Licidas
« Aqui, aqui,
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« Que eu hontem ifestes lábios
« Tive o primeiro
« Beijo da minha Flórida,
« E indoideci I

ei*\ Recorda-te ?... o crepúsculo
« Vinha caindo:
<« Chilrava o bando aligero
« Hora de amor!
«Todo era affecto ejúbilo
« Teo gesto lindo:
« Todo eu desejos sôfregos,
« E interno ardor.
1.

« Co'o braço ao peito férvido
« Eu te-cingia,
« Vendo em teo seio cândido
« Teo suspirar:
« Este feliz silencio
« Nada o-rompia;
«Eram suaves lagrymas
« O meo falar.

8/
«Da mão nevada e languida
« Cáe-te o cajado:
« Cáe-le o rosto, qual lyrio,
«x Pendido a mim:
« Ed'anciosos anhelitos
«Inter-cortado,
« Te-sae dos lábios — Amo-te —
«* Amo-te — sim!
9.
« Amei sempre o meo Licidtis 1
« Vos, arvoredos,

« Musgosas fontes rústicas,
« Vós lh'o-dizci:
«Flores, depositárias
«De meos segredos,
« Com quantos choros intimas
« Vos não reguei1.
10/
« Oh 1 que alvoroço ! que extasi
« Me-indeusava^
« Ouvindo á minha Flórida
« Tal confissão 1
« Amor em mim a súbitas
« Vasou a aljava I
« Arde, e canta delicias
«Meo coração l

IL
« No auge do delírio
« Turvado o pejo,
« N'um turbilhão indomilo
« De almo praser,
« Recebo o farpão último
« N'aquelle beijo,
« Não pedido, e dulcissimo
« De indoidecer.
12.a
« Tão fortunoso sítio
«Flórida minha,
« Nossa terna memória
« Leve ao porvir ;
« Como entre os ermos líquidos
« Uma ilhasinha,
« Sempre viçoso e plácido
«Se-veja rir. »
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13.E eis o nosso pegureiro,
Plantando em torno do olmeiro
Verde, purpureo rosai,
Monumento de um primeiro
Doce beijo virginal.
l/l.»

Ao roliço tronco inlaça
Escamonéa albiílora,
Que revestindo-a com graça
Lembre cândida pastora,
Que ao seo querido se-abraça.
15.a
i Cobre a terra de relvado,
Que em passeio namorado
Convida a fofo sentar:
E aos que n'elle se-hão sentado
A mais brando rccíinar.
16.a
Dos valles e das coílinas
Congrega no seo thesouro
Mil variadas flores finas
Côr de amethysta, cor de ouro,
Brancas, azues, purpurinas,
17.a
Mas de quantas brota e gera
A fecunda primavera
Mais apreço áquellas dá,
Que os amores em Cythera
Preferido haviam já.

18v
As mimosas sensitivas,
Que por mais enamorarem,
Provocam as mãos íascivas,
E depois de as-provocarem,
Tremem, somem-se, de esquivas.
19.*
A violeta, que se-aninha
Rescendente, e innocentinha,
No seio da sua mãe;
Omalmequer, que adivinha
Se ha ódio, amor ou desdém.
20. -

Lirio, imagem da candura:
Cecém da ingênua pureza:
Saudade, sempre escura ;
Perpetua—que diz—firmeza.;
Perfeito amor, que amor jura.
21.a
Suspiro em que a alma suspira,,
Pálida flor que o céo gyra
Sempre atraz do esquivo sol:
Boa-noile, que respira
Delicias co' o rouxinol.
22.a
Ecoino estas, mal presumes*
Que de symbolicas flores
Alli junctou em cardumes!....
^E quaes não falam de amores
No idioma de seos perfumes?!

*
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«Lindas, sem artifícios,
« Felizes, sem riváes!

23."

Então, invocando a aurora,
Lua — sol — zephyro —e Flora,
E sobretudo esse Deus,
Que n'um beijo a quem o-adora
Verte mil favos dos seos,
2/i.a

« E tu, regato esplendido,
« Onde com tanto gosto
« Por entre as ramas flóridas
«Miro n'um véo meo rosto!
30.*

Desvia o curso trilhado
De clara fonte visinha,
Leito decanas bordado;
Sua água azul incaminha
Em redor do verde prado.
25.a

29/

« Brilhae! flori! Conceda-vos
« Amor, por seo condão,
«Quaes sois em tudo elyseos,
«Elysea duração!
',
31.'

E na arte nova já mestre,
Porque dente, ou pé silvestre,
Lhe-não entre ao seo jardim,
Com um côinoro campestre
D'espinhos o-cerca alfim.

«
«
«
«

Rolinhas melancholicas,
^Onde ha verdor entre águas,
Que inspire melhor balsamo
Para amorosas máguas ? I
32.a

26.»

Quando a simples pegureira,
De maio em fresca alvorada,
Veiu ao sítio a vez primeira,
N'esta canção, cie inlevada,
Soltou a voz feiticeira:

« Do meu
« Chamar
« Pombas,
«Brancos

olmeiro os pincaros
por vós sentis,
do coche idalio,
frisões gentis?!
33.*

27. \
« Salve, frondente abobada!
« Salve, calado olineiro !
«Vós, testimunhas únicas
« Do beijo meo primeiro!
, 28.*

<c Salve, ílorinhas simplices,
« Que cm dita mc-egualáis:

« Vinde, aprasiveis hóspedas,
« Que arrumos de ternura
«São consonância aos frêmitos
« Das águas e ventura.
3Zí.a
« As aves d'astea em astea
« Saltem cantando amor:
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40.»

« As borboletas gozem-n'o
« Tremendo em cada flor.
35.*
«
«
«
«

Vem Licidas!... vem Licidas!
Coroa os meos desejos 1...
Se é tal d'um beijo o prêmio,
Que não farão mil beijos?!...»
36/

Co'obem fadar d'esta Fada
Ao olmo, ao regato, ás flores,
Tudo na ilhota incantada
Foi medrando; e vós, amores,
Crescendo em cada alvorada.
37.a
Foi assim, que o mundo infante
Viu nascer d'um beijo amante
O primeiro jardim seo.
Prouve o exemplo: arte elegante
O-imitou, o-ingrancleceu!

Feras, aves, de dous mundos,
Presas, rugem, cantam, pulam,
Vive Echo em antros profundos:
Selvas que um lago circulam,
Contém mysterios jucundos.
41.a
O' sim! mas esta jactancia
Esta fastosa elegância,
Quão menos ás almas diz,
Que a paz, a sombra, a fragrancia
D'aquella ilhota feliz I!
42.a
Que vezes absortos pares
Dos amantes camponezes,
Avistando esses logares;
Ou lá ao longe, que vezes
Sentindo-lhe os meigos ares,
£3.*

38.

Foi amais e mais o luxo:
Faz-se o mármore alvas nymphas.
Faz-se obeliscos obuxo;
Rebentam, florejam lymphas
Em prysmatico repudio.

Suspendendo ofroxo passo
Ficaram por longo espaço
Suspirosos, em nitidez !...
E ella d'elle ao seio o braço
Apertou com languidez!...
44.a

39."
Vitreos palácios de cores
Junctam attonitas flores
Das mais longes regiões:
Em harpas sem tocadores
Ycm cantar as virações.

E
«
«
«
«

disse— « Vamos fugindo !
Talvez, cançada cia selva
Diana alli está dormindo!...
Ou á sombra, n'essa relva
Meditam virgens do Pindo ! »
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45. «•
«
«
«
¦«
tf

Inganar-te » —elle volvia —
O coração me-annuncia,
Que alli deve de habitar
A que só incantos cria,
Mãe de Amor, filha do Mar. »
Antônio Feliciano de Castilho.

© m vkt vn (*)
Mísera sorte 1 estranha condição!
C^mÕeS.

Que triste manhã! que dia 1
Desata-se em chuva o céo,
Em chuva pesada e fria:
O bravo sul, que assovia,
Ergue no mar o escarcéo.
Ninguém cruza a praça níia,
Que essa praça um lago é já:
Ninguém sáe agora á rua,
Que um regato alli íluetua...
Quem tal dia afrontará?
Quem ? um pobre, nm cego, um velho
Ousa o inverno arrostar !
Insopa n'agua o joelho,
E desde a fronte ao artelho
VêF-o em fio a gotejar.

(*) Hesitámos se transcreveríamos esta peça, como
iios-fôra pedido, por causa da injustiça do seo espirito.
Todavia as insanchàs do poetis quidlibet áuãendi, e
a muito real poesia d'esta producção de um campião
do principe proácripto, resolveram-nos a rcproduzil'-a,
declarando todavia que toda cila é ficção.

Leva um menino aguiál'-o,
E quer-lhe, que nem um pae:
Busca o infante livráf-o,
Porém não pôde amparál'-o,
Que tropeça, e treme, e cáe.
Feriu-se no rosto... chora,
Mas seo pranto é sempre vão :
Sufíbca a dor que o-devora;
Já se-ergue, e só deplora
A fome.... pois não tem pão.
Morrer assim á penúria...,
Quando cuidou elle tal!...
Quando pensou, que essa injúria
Lhe-faria a sorte em fúria
Na sua terra natal 1
Que desgraça aquella.... e morre....
Nem é vida a vida assim :
Debalde as ruas percorre
A clamar—Quem me-soecorre!—¦
Que... zombam d'elíe, por fim !
A cegueira lhe-motejam,
Os andrajos e a nudez;
Sobre as barbas, que lhe-alvejam
Covardes balclões despejam,
portuguez,
Porque o triste
O martyr curva a cabeça,
Responde ás pragas n'um—ai!—
Atropella-se co' a pressa,
E baixo a dizer começa,
Ao seo guia a dizer vai:

«
«
«
«

— « Sou pobre, sou !... algum dia
Tinha o meo peito a adornar
Ouro fino epedraria ;
Em fartas mesas comia,
Tinha casa onde morar.

57

RIS.
« Sou cego, sou 1... a lembrança
Do que vira nao perdi;
Vi um futuro d'esp'rança;
Vi a paz e a confiança
N'estc reino, em que nasci.

«
«
«
«

« Sou velho, sou!... teve o pago
Já meo braço em Badajoz:
Já da Biscaya no estrago,
Em pé, de sangue 11*11 m lago
Eu bradei — Vencemos nós !

«
«
«
«

«
«
«
«

« Agora.... n'este cabello
Da vida o termo se-lê:
Rociou-m'o assim de gelo
D'um impio verdugo o zelo,
Quando lhe-estive á mercê.

«
«
«
«

« Ao partir d^Evora-Monte
Na face trouxe os vergões
Não sei de horror como o-conte 1
Vi correr o sangue em fonte....
Salpicou-me aos borbotões.
'
'
¦

¦

¦'

¦
.

.

« Moveu-se então nova guerra
Contra nós, e contra a cruz...
Fui abrigar-me na serra,
Porque assolava esta terra
A alavanca.... e o arcabuz !

«
«
«
«

« Aos britannos insinava
A acossar Napoleão:
Resgatei a pátria escrava,
E mesmo em França arvorava
O nosso nobre pendão....

«
«
«
«

«
«
«
«

« Mas agora na indigencia
Nem tenho para comer,
E do estiopela ardencia,
D'estc inverno na inclemencia
Nem um abrigo se quer!...

« E que fiz, triste moiino 1
« Que fiz para soffrer tal?
«Fui acaso um assassino,
« Ou calquei com pé ferino
« Os filhos de Portugal ?

«
«
«
«

« Minha espada de batalha,
Dragonas, banda vendi.
Só me-resta uma medalha—
Essa.... quero-a na mortalha,
Sobre o peito, posta aqui.

«
a
«
«

« Agora.... perdi a vista,
Foi do muito que chorei,
Porque o estrangeiro conquista
A minha pátria bemquisln,
E lhe-rouba a paz e a lei.

«
«
«
«

« D'esse pranto fiquei cego,
Tolda-me os olhos um véo :
Inda porém não renego ;
Pelo escuro inda me-apégo
A uma esperança,., vem do eco!

«
«
«
«

« Que vezes durante a briga
Não soltei lamentos vãos,
Porque entre a gente inimiga,
Que agora assim me-castiga,
Eu só descobria.... irmãos!

¦:.if].
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« Dizei-me se tenho crime,
Se tenho culpa, o que fiz...
O peito innocente abri-me :
O povo segui, uni-me
Ao voto do meo paiz.
« Quando, erguendo a fronte augusta
Eu quero — disse a nação
Intendi, que era lei justa
Bradar-lhe com voz robusta
Tenho braço... c coração.
l —8

mis.
«
«
«
«

« Foi-me a pátria ingrata... Ingrata!
A pátria ! que culpa tem?
Não chora a fome, que a-mata ?¦
Por chagas mil não desata
Prantos de sangue também?

«
«
«
«

« Mas ai 1 meo filho... eu deliro...
Quem n-este estado nos-poz
Se me-ouvir um só suspiro,
Pôde dizer, que conspiro,
E dar-me tractos de algoz.
C.

<&

(FRAGMENTOS DE UM ROMANCE,)

'hi no mundo que egualar-se possa
Que ha
A's palavras do justo?—Quando troam
No fundo cf alma, a piedade plantam,
Sempre suaves! -—Como é bello ouvil'-as
No remanso da paz, sem que o remorso
Trave do coração, insanguentado
Pelos punhaes do crime! Muitas vezes
Mais se-adquire com o falar singelo
Bem ponderado, e menos co* a eloqüência.
Eil-os, os guias do cantor piedoso
Lá no atrio assentados. O que vibra
Lyra de menestrel—esse é que escuta
Juncto de si palavras do eremita:
« D'ondevieste, ó curioso errante,
« A procurar-me? que praser n'um ermo
« Para um filho do mundo ?—Não das ílores
« A fragrancia, o matiz, nem variegados
« Festões adornam tão mesquinha estância,
« Onde habita um só homem. Crês acaso
« Que só vive o praser n'esse bulicio,
i Nossas praças tão vastas? Imaginas
« Que o não achas aqui? —Illusão tua —

r»-"^r

« Do mundo os quadros são fallazes todos*
« Ha nelles o peior, porque ha mixtura
« De maldade e de bem. Tudo que passa
« Por este exílio que se-chama a terra,
« O bafo impuro das paixões respira,
«É pesado, é ruim. Vedes o infermo,
« No leito esguío repousando o corpo,
« Que a fome já myrrOu, e que a doença
« Myrrado inda tem mais? Porque é cf o rico
« Não lhe-clá de seo pão?—O Filho cio Ho[mem,
« Que padeceu na cruz, q' sobre o Gólgotha
« Ávida consummou, não disse, ao menos:
« —Esmolae ao q' pede, e dae-lhe um manto
« Para amparar das estações seos membros,
«Para cobrir seos ossos?— « O abastado
« Tal preceito despresa, quer o ouro,
« E pedraria immensa, e fausto e pompa.
« Em tanto á porta o pallido indigente
« Um pão lhe-pede 1 e a voz da natureza
«Gelou-a a indifferença. E n'isso ha gloria ?
« Ha praser e alegria? Melhor sorte
« Não tem aquelle que na casa humilde
« Entre os filhos e a esposa se-reparte,
« Co'o pensamento em todos? A virtude
« Quanto dista do brilho que guarnece
« O palácio ducal! quanto está longe
« Do apparato do rei 1 talvez reclusa
« Na choupana do pobre—Erramos todos,
« Attribuindo ao mundo o que não cabe
« Nos seos curtos limites. Quantos erros
« Não cominettemos nós? e da verdade
« Q' espaço nos separa?—ornar, os astros,
« O infinito, o céo.—Apenas temos
« Viajado mais livre, e sem tropeço, [te» —
« Gritam-nos logo: « A gloria conquistas« Gloria!., que nome vão cá, n'este mundo!
«Só da vista de Deus pôde apartar-nos;
« Cada elemento seo separa-o todo
« Da sãa religião—philosophia !
« Sonho dos gênios que s'esvai co' a fama
i Dasescholas. Quem lia que não conheça
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« Que só a religião pôde ligar-nos
[mám
« Co' a virtude e o saber? Ah 1 todos cia« Que cultiv.áP-a devem; mas que montam
« Illusües, phantasias que se-esvacm
« Ao sopro da verdade?! Se desejas
« Passar por homem sábio, não teintregues
« Ao systema do mal. Philosopbia,
« Quete-esquivadeDeus;q' nãotemfôrças
« P'ra pregar a moral; que sobre as bases
« Do sórdido interesse ergue o seo throno,
.« Jamais será sciencia. A fé mais pura,
« Quando se-inlaça co' a vontade nossa,
« E nas azas dos extasis nos-léva
« Ao mais subido céo, eis o que eu chamo
« Culto, religião. Não sobre idéas,
« Que o secfo vende, a preço de sublimes,
« Que são o embate do pensar antigo
« Co' as novas theorias, se-baseia
« Humana convenção. Julgo que approuvc
« Outra sorte ao mortal.—E tu q'nie~ouves,
« Que o som carpido das indechas minhas
«Inda tens de escutar, foge do mundo,
« Segue a virtude—e fia-te no Eterno. »—
Pernambuco 25 de agosto de 1848.
A. R. dé Torres Bandeira.

- intu. ei-kição. O fogo n'uma cidade
Por duro vento entretido ;
A peste, que lá na costa
Os brancos tem consumido :
A guerra devastadora,
O flagello dos mortaes;
Anthropophagos selvagens,
E ferozes animaes.
A cascavel, jararaca;
Surucucu e sipó;
Cupim; pulgão, e lagarto ;
Gafanhotos, e timbó.

Os venenos sublimados,
E cem mil velhas beatas;
O Parnaso todo em peso,
E valentões pataratas.
As bexigas nos paulistas;
A polka na capital:
Os rebeldes em S. Pedro,
Carrapatos em curral.
A republica Barrot,
Desafios nos francezes;
Banca-rotas fraudulentas;
E suicídios inglezes.
Nossa maçada politica;
A falta d'agua no mar;
A praga periodiqueira,
Dous velhos a caturrar.
As questões homceopathicas;
Historias de feiticeiras;
Benzedeiras cFerisípelas,
E, quejandas babuzeiras.
Tudo o que pôde matar,
E, se não mata, amofina;
.
Tudo o que mata, e consome
E, se não mata, arruina;
Tudo o que fica descripto....
Nada tem comparação
Co'o veneno, e fúria, e morte
Que promove uma eleição!
Pi Catharina 14 de dezembro de 1848.
iNlUtQ-MIRlM,

SOBRE A CIDADE DE ANGRA DOSEEIS,
DESDE O SEO PRIMITIVO BERÇO ATÉ Á PRESEiXTE ERA DE 1849.

(Conclusão cio n.° 22. J
O mísero e inaudito estado a que havia
chegado a freguezia de Angra dos Reis de

nus.
villas de Itaguahy, Mangaratiba e cidade
deParaty. Em a dita cabeça de comarca
reside o juiz de direito: uma legião de
guarda nacional só in nomine; por quanto
não ha uma companhia completa; e a cie
artilheria, formada de luzidos e morigerados moços, assaz disciplinada e fardada,
tudo isto devido á seo probo e intelligente
commandante Antônio Francisco Corrêa,
foi dissolvida sob o pretexto de ser opposicionisla. Um collegio eleitoral de h 2 eleitores, hoje; e cm 1842 e /./., o-foi de M.
Existem 2 escrivães, de orphâos e provedoria; 1 tabellião do público judiciai e
notas, a quem pertencia o oífieio das hypothecas, que, a despeito de todos os di*
rei tos, foi dado ao de Mangaratiba
aos
suhjeita
í Angra dos Reis permanecera
Contam-se 6 estradas, que, atravessando
haseos
caprichos dos mais poderosos de
a serra do município, vão terminar em
esses
bitantes, por quanto, conservando
diversos portos: a de Mambucaba, que
seos
sempre os empregos entre si, illudiam ahi
ter á respectiva povoação; a da viila
vem
muito a seo alvedrio; tornando-se conde S. Paulo) que terde
Arêas
(provincia
seguintemenle irrisória a administração da
mina no porto do Frade; a do Ariró, que
27
de
alvará
o
1808,
em
justiça, tanto que,
de Rezende se-ábre no porto do mesmo
cie junho creou o logar de juiz de fora,
nome; a de Braculiy, separando-se,no alto
que oecupou pela vez primeira Manoel Pe- da serra, da do Ariró, desce ao porto cl'a~
dro Gomes de Castro, tomando também
nome; adaPedra, assim conhecida,
quelle
militar
conta n'esse tempo da auctoridacle
da viila do Bananal (provincia
partindo
o brigadeiro Pedro Alvares de Andrade.
de S. Paulo) e a dá séü'á d'Agüay qüe vem
Assim viveram os habitantes do muni- de S. João do Príncipe-; depois de se-reucipio de Angra até muito depois da inde- nirem no logar, onde se-àchá ó registo,
seguem aos portos de Jerüinerim ou para
pendência.
D\aqui começou a nova epocha da pro- o da cidade de Aiigrá. Nenhuma das menvincia do Rio de Janeiro, é conseguinte- cionadas estradas tein mais de 7 léguas no
mente a de Angra dos Reis. Sua assemblea, interior da provincia, por inaior que aiincetados que foram os primeiros traba- guma de entre ellas seja. Concertos se-têm
lhos legislativos, conferiu á viila de então feito nascia serra d^guá, Pedra, e sobre
o titulo de cidade de Angra des Reis em tudo na de Mambucaba, sendo para de1835, e cabeça de comarca, não das em plorar-se que em abandono esteja a de
cidade, tórnando-sc
que fôra dividida em 1833 a mesma pro- Jerumerim para esta
vincia, mas sim de oito, como o-é actual- intransitável em muitos lugares, mormente
mente; còmprehendcndo os districtos das no tempo das águas,

longo tempo demandava um vigário intelligente, probo, afavel e inteiramente ornado das demais qualidades inherenlcs a
tão alto ministério. Nenhum outro, em
verdade, melhor podéra occupar o pasloraclo do que o actual Reverendo Manoel
Maria Cabral Ozorio, que d'ella tomou posse
por collação, a 11 de julho do anno preterito. Compenetrado então de sua tão honrosa,
á
quão espinhosa missão, dedicou-se todo
reconslrucção e ornato do templo, de maneira que conseguiu, após muito esforçarse, tornáP-o digno a todos os respeitos dos
sagrados mysterios da saneia religião, por
elle quotidiana e admira vchnentc cultivada.
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Ha em Angra 369 casas térreas, 65 de
sobrado, estando muitas fechadas; 53 frentes de ha muito principiadas,e cujos domiios
não mais se-animam a continuár-as; aigumas ruas estreitas, tortuosas, excepto
uma; quasi todas calçadas, inas não bem;
tuna casa de charidade, comprada em 1836
com donativos deixados pelos bemfeitores,
reverendo vigário Manoel da Costa Carvalho, e Manoel Corrêa de Faria; os doentes
são ahi tractaclos com charidade por alguns
philantliropicos cidadãos do município.
Existe também um chafariz com 5 bicas e
encanamento de pedra, feito á expensas da
municipalidade, quando ainda se-achava no
Brasil o Sr. D. João VI.: uina casa denominada—Banca—-onde é mercado o
peixe; algumas pontes construídas de tijolo
em arco> se-vêem nas ruas da cidade sobre
o conhecido e immundo regato chamado
Rio cio Choro; bem como um pequeno
forte de fachína no morro do Carmo, feito
no vice-reinado do marquez do Lavradio;
n'ellc não ha plata-formas, e umas peças,
que ainda restam, jazem no solo; de outro,
que existia na ponta de S. Bento, apenas
se-incontra o vestígio, sendo o seo desmoronamento devido á incúria de quem
devia preservarão. Ainda se-contam 2
conventos, tio Carmo e de S. Bernardino,
que pertencem à St.0 Antônio; no 1.° só
mora o prior, e no 2.° está hoje 0 lyéeo;
uma capella contígua á d'este ultimo, pertencènte á ordem Wú de S. Francisco, possuindo uni pequeno cimetério com decentes catacumbas: uma cadeia muito pequèna, estreita e baixa, onde existe uma
sala para as sessões dá câmara; e na oe=casiao dejury, vão seos membros conferenciar na enxovia!...
Aqui só se-vê uma prisão subterrânea
para os homens, pelo que sc-torna fora

de todas as condições hygienicas; qual o
meio de que se-deva lançar mão para aca-*
bar com similhante espelunca? •!-..* Por
certo ode seo completo arrasa mento. Achase finalmente um cáes ha pouco construído
á borda domar, na frente da cidade, ciando
suas rampas logar ao embarque e desembarque, além de formar elle mesmo uma
nova rua, embellezando desfartc a perspectiva> outr'ora tão feia> de Angra dos
Reis.
A população do seo município monta á
mais de 22 mil almas; e rasões ha para
crer-se, que irá em decrescimento, como
expenclerei; outro tanto não succederá
com a cia Ilha Grande em particular, visto
que sua agricultura tem ido em progressivo
augrnento: seos habitantes chegaram a 7
mil almas, mais ou menos. O commercio é
feito não só com os da provincia de S. Paulo
e corte do Rio de Janeiro, mas ainda com
os mesmos moradores do niunicipio. Consta
sua exportação principalmente de eaíle,
conduzido em sumacas e vapores, sendo
qúe a maior porção vem dos municípios
do Bananal, Afêas, etc. etc,
A instrucção em Angra limitava-se outr'ora á uma cadeira de latim e outra de primeiras lettras, creadás em 1814 por consulta
regia; ás que continha o celebre seminário,
estabelecido em Jacuecanga, fundado muito depois pelo virtuoso irmão F. Joaquim
em terras doadas por Manoel da Cunha de
Carvalho; este bem feitor também legou
umas moradas de casas para com o seo rendimento poder ser mantida uma capella
alli edificada ; ah! hoje causa dó, contrista
mesmo o coração do espectador que vê tudo
isto em abandono! o seminário ein grande
parte descoberto! e arruinado!
Presentemente consta â instrucção d'cstc
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É inquestionável que qualquer villa, eidade ou nação,, nunca se-tornará susceptivel de ingrandecimento e poderio, fenecendo seo commercio, cuja existência
ou falta decide necessariamente de sua
prosperidade ou mina.
Nenhum dos pontos commerciaes cFeste
município floresceu tanto como o da eidade. Aqui se-via prodigioso número de
tropas carregadas de diííerentes gêneros,,
mormente de caífé, que diariamente vinham da provincia de S. Paulo, levando
em retorno tudo aquillo que era de mister
a seos habitantes. Aqui existiam muitas
sumacas, que intravam e sabiam carregadas cio seo porto. Aqui curava-se com
espantosa actividade da edificação de predios, cujo aluguer pouco menos era que
o da corte. Aqui reinava, em summa, o
trabalho, a paz, a abundância, o dinheiro.
Tal era a feliz situação de Angra dos Reis
nos bellos tempos de sua grandeza e glória. —Les puissances établies par le eommercê, diz Montesquieu, peuvent subsister
longtemps dans leur médiocrité; mais leur
grandéur est de peu de durée. Elles s' élòvent peu h peu et sans que personne
s'en apérçoive; car elles ne font aucun acte
particulier, quifasseclubruit et signaleleur
puissanee; mais, lorsque Ia chose est venue
au point qu-on ne peut plus s'einpôc'her de
Ia voir, chacun cherche à priver cette nation efun avantage qu'elle n'a pris, pour
ainsi diree, que par surprise—.

Et brcYiter Trojae supremum audire laborem:
Quanquam anlmus mcminlsse horret luetuque
refugi t
Incipiam.
V. E. L. 2.o p, 87.

A duas causas se-attribue a queda do
comniércio cFesta cidade; á politica e á
mudança de alguns negociantes. A primeira foi por certo uma súbita tempestade, que veiu inluctar orisonho horisonte
de suas tão grandes esperanças: uma mal
intendida politica e Iucta eleitoral, que tem
oceasionado tão grandes, males ao Brasil,
começou desde então para cá seos terriveis estragos. Os desgostos de uns e a ambicão de outros os-moveram a fundar seos
estabelecimentos no deserto sacco de Jerumerim, sem embargo de alcantiladas
montanhas, que não permittem a este local
uma futura freguezia: porém seo seguro
ancoradouro e sua proximidade do municipio cio Bananal e de outros hão con vidado os fazendeiros, que delia muito para
isto trabalhavam, porque poupam 3 dias,
como não accontecia quando suas tropas
vinham á cidade. Em Mambucaba, a despeito do seo péssimo porto, tem tido logar
a mesma cousa, de maneira que muitas
famílias se-foram alli estabelecer: egual
sorte ha tido o Frade, cujo nome tira a
sua origem cie um pinaculo, formado pela
natureza, em certa distancia do berço do
rio Mambucaba, pinaculo que simula perfeiíamente um frade franciscano com o
capuz na cabeça.
A conseqüência de taes mudanças tem
sido um activo e progressivo commercio
n'esses portos, não vindo mais ao da eidade um animal sequer! O seo acanhadissimo commercio cyphra-se somente na
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dos povos nascem, progridem, triumpham,
sem precisão de appellar-se para meios criminosos ousophysmas. Na posição do íris,
no plano epie para si creou, não podem
as matérias políticas ser tractadas senão
por estes ingenitos sentimentos do coração
humano.
Quem o-precisar, que invente paradoxos, levante castellos para combatêr-os,
penetre com mão sacrilega no foro intimo
da consciência, interprete os pensamentos
a seo talante, accomode-os ao prysma que
melhor satisfaça a vaidade do ídolo. Nós,
que não combatemos phantasmas; que não
queremos ferir as susceptibiliclades das nações que se-involvem nas questões cio Prata; que sustentámos nosso parecer com
factos que se não contestam; continuaLemos attentameute"varios escriptos, de remos em nosso systema, sem levantar
boa e geralmente comedida penna, insertos mão de uma questão, que se-nos-afigura
no Defensor do Ccrrito, em que, argu- mui importante para o Brasil, a America,
mentando com o íris, sc-tracta a questão e o Direito das Gentes.
oriental.
Toda a base dos artigos, com que se-nosNenhum interesse n'ella temos senão o redargue, cyphra-se na legalidade de Oribe;
apurainento da verdade e da justiça. Con- e esta base é falsa, como já exahundanvergem nossos exforços á reivindicação de temente provámos — porque no Uruguay
direitos legítimos, sanccibnados pelas ins- não ha presidentes vitalícios—porque é
tituições. Procurámos na hypothese appli- nulla a continuação das funeçoes supremas,
car as nossas idéas de que a verdadeira passado o praso na constituição marcado—
independência, a liberdade, a propriedade porque desde o 1.° de março de 1839
Oribe não é mais que chefe de uma fôrça—
porque o decreto de 5 de novembro de 1845
lingua- é radicalmente ntillo, por incompetência
{*) Rechaçaríamos severamente a insólita
comNão tem pois outro tigem de que o Americano usa freqüentemente para
retroactividade.
e
nosco, se não pensássemos que cessará uma prática
a fôrça, e contra esse não satão indigna do jornalismo serio, ou não entrevíssemos tulo senão
n*essa guerra mesquinha, ou a falta de rasões que de bemos argumentar; curvâmo-nos.
ordinário é supprida pela injúria, ou (o que 6 mais
A fôrça! Que importa ella ao direito?
do
nossa
a
desviar
penna
tactica
uma
para
possível)
terreno dos factos e dos direitos, para o do amor pro- O jugo d'ella quebram-n'o de facto os poprio. Não pomos embargos á opinião do contempora- vos, ao passo que vão amadurecendo, e
nco a nosso respeito, que andaria portanto mais leala sua dignidade; espemente, discutindo as cousas com o seo muito talento, comprehendendo
do que vituperando pessoa, que não está cm causa. daçam então os ferros, com que as parciaInsulte-nos quanto quizer, que pouca honra colherá
lidad.es os-incadeiam; e acaba por dominar
não defende.
com

exemplo o de 47. Isto, c o estabelecimento
deconsummo aqui mesmo para a extracção
dos productos, bastaria para nos-levar ao
grau de prosperidade de que gosain outras
províncias, talvez menos favorecidas da natureza do que a nossa: mas ainda me-resta
uma esperança, que se-inclue n'estas palavras—O nosso dia ainda não está chegado — o consummo aqui dos nossos produetos seria por meio de casas estrangeiras que commerciassein directamente para
fora do império,
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senhoril o verdadeiro princípio nacional*
Até esse dia é precária a existência de
qualquer nação nova: lucta, afana-se, alimenta-se de esperanças... mas se estas seIhe-anniquilam, que fica? a ambição dos
brandos, que não podem constituir a nação,
em quanto a pobre está pelejando einvez
de discutir, ou de confiar seo triumpbo ao
poder da sciencia, e ao impulso dasnecessidades públicas.
Não deixa a parcialidade ver quão insubsistente é esse princípio de legalidade
(do modo como o-querem applicar) para
sustentar o presidente da republica do
Uruguay, que outro apoio não tem senão
da vontade da nação: emquanto essa
vontade se não pronunciar—livre—única
—sem coacção—sem temor, debatam-se e
falsifiquem os accontecimentos, mas não
esperem illudir.
« A missão das divisões auxiliares ar« gentinas no paiz é puramente bellica,
«e por conseguinte terminará, quando a
« lucta terminar. » São as insuspeitas palavras do Defensor, que incerram o objecto da legalidade, que sustenta o dietador de Buenos-Ayres: ahi está o programma da guerra ; ¦> que discussão permitte pois similhante raciocínio? Comparar este estado de cousas com a revoução do Rio Grande ; os direitos e legiUmidade do imperador do Brasil cora os
de D. Manoel Oribe!! admitte argumentos ? Anatbematisar as convenções dos partidos, e esquecer que o próprio Oribe—.
quando presidente legal — convencionou
com os chefes dos dissidentes, em virtude
de uma resolução do corpo legislativo da
republica, é leal refutação dos conselhos
moderados com que o Im teve cie defenderse de ataques insidiosos ? Aflirmar que o
íris propõe ura plano para que o império

se-apoderc dos direitos do paiz, a pretexto
de protectoralo, calumniando intenções,
servirá para, em tempo algum, predispor
á conciliação dos ânimos?
Essa conciliação, sem garantia, deixaria
o paiz exposto no futuro, ou á guerra civil
ou á submissão completa ao systema argentino, como, por falta d'el!a, o-tem estado, pois nunca lh'a-deram nem o império,
nem a republica. Escripta, sim, lá o-está
ella, mas definida não, porque a isso seoppoz... quem? Rosas. Não ha rasão para
confiar n'elle mais que nos interesses do
governo imperial, mais que nos dos outros
governos, aos quaes são applicaveis osraciocinios de que o Defensor se-serve para
provar que a protecção do governador de
Buenos-Ayres é a única supportavel e útil.
O novo estado constituiu-se (se vamos a
estes argumentos) do mesmo modo, sob os
auspícios do primeiro imperador do Brasil,
cujos direitos se-confessa serem eguaes aos
allegados pela republica argentina.
O que porém admira (pelo que tem de
inexplicável para quem não está precavido contra certas tacticas) é a applicação que se-faz de optimas doctrinas, com
o fim de descobrir esse veneno que seesconde no fundo, como se o íris houvesse
jamais advogado as sediçoes! como se os
direitos e princípios fundamentaes, não da
America, mas do mundo, não houvessem
sido os elementos de prova de que não ha
no Uruguay governo constitucional; — de
que entre os orientaes não existe hoje mais
do que guerra civil; — de que o modo de
a-tenninar é a conciliação, a união;—de
que se um poder qualquer está sendo causa
de que ella se não realise, todos os mais
podêres do mundo têm jus de proteger ao
débil, pondo em vigor os tractados rotos
por invasão;—de que se Buenos-Ayres pôde
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rica, porque Jhes-importa abrir á indusiria, aos capitães eá emigração, paizes que
Ibes-offerecem asylo, por sua própria conveniencia. ^Que terão esses governos que
esperar de um systema como o eme Rosas
impõe, onde quer que a sua influencia
pesa? Ou pensa o Defensor que os orientaes sós poderão conter essa influencia,
amoldar esse systema á constituição ? Examine-se que fundamento poderia ter tão
louca esperança.
A mensagem do Dictador em 18/i7, baseada nas anteriores, é um manifesto ao
mundo da sua política, pois aliás desnecessario fôra dar d'ella conhecimento a uma
assemblea que não reveste o character de
congresso nacional, e á qual só cumpria
informar sobre o estado da provincia (*).
Ahi está a outra mensagem, que acaba de
ver a luz em 18/iS, c que é no fundo egual
á anterior, cFonde resulta que se não concluiu uma única das pendências, ha tanto
tempo existentes com todas as nações! Por
cila se-mosíra, em traços characteristicos,
não haver outro systema senão o capricho
de quem toclolo manda. Por ella se-reconhece que o povo se-appresenta sceptico,
indiffcrente, pois outro modo não ha de
explicar a renovação dos mesmos representantes, a approvação sem opposição, o
consentimento por unanimidade, os sentimentos homogêneos, o oclio systemathisado, os appíausós organisados, e todo o
regimen de assombrosa tyrannia, que leva
O Tão estranho 6 o theor d'essa mensagem do
dictador, como a approyação da sua política (o que só
ú nação cabe) por parte da representação de BuenosAyres, que é uma pequena íracção da confederação.
Nenhum governador da confederação porem desçonhece o tom de superioridade com que llie-transmíttc
as suas ordens o incarregado dos negócios estrangeiros, ainda nas cousas que não pertencem ao exterior.

o sarcasmo até o ridículo. £ Coino podem
taes homens chamar-se livres? Consiste a
liberdade prática na segurança das pessoas
e propriedades... Em Buenos-Ayres até a
fama está á disposição do Dictador! Consiste no uso illimitado das faculdades intellectuaes... quem ousa divergir da opinião do governador? Consiste na prática
cFesses privilégios naturaes, sem outra restricção mais que respeitál'-os nos outros...
impossível, n'um paiz onde o capricho é a
norma do que ha l/i annos governa com as
mesmas câmaras.
lÈ isso sociedade organisada? Pôde aiguem recornmendáP-a como base de um
arranjo com governos que se-respeitem ?
Na Ásia mesmo, onde os chefes, ligados
por leis escriptas ou transmittidaspor inspiração de suas divindades, sustentam similhantes governos, a arbitrariedade é um
crime, e os povos que a-soíírem, -a-fazem
também pagar aos que a-praticam abusando do poder.
Desde que appareceu a intervenção europea, apoderou-se dos ânimos uma idéa,
que também se-explorou contra ella, segíindò aos oppostos interesses convinha.
O dictador disse á civilisação: «Outros
são meos desígnios; distaneciara-se as vias
que sigo das dos homens do progresso, mais
que do céo á.terra » e intrincheiranclo-se
n'um americanismo estoieo, que só elles
comprehendem (*), en'uma independência
defendida pelo Oceano, fazem gala do elevado sentimento de patriotismo, monopolisara-n'o, e mancham seos contrários com
[") Temos deixado passar incólumes as expressões—
americanismo—causa americana—e outros anachronismos, tão injustificáveis como o-serlam, em meio do
século XIX, as expressões—europeismo—e idênticas.
Desafiamos a que d'essas palavras se-dê.uma explicação, que não vã de incontro aos princípios funda*
mentacs porque boje sc-regem as nações,
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somente para dar armas a Rosas para sustentar-se, e pretextos para conservar o paiz
não constituído, procrastinando, até que
realise suas vistas.
Eis-alii está a mensagem. ^ Quereis agora
saber o que segundo ella, se-torna indispensavel? E um mundo de impossibilidades, para que a guerra continue, e com
ella a clictadura e as faculdades extraordinarias, que é essse o grão segredo. É pois
necessário o seguinte :
A Inglaierralmde restituir as Malvinas
—não aggravar a confederação, nem com
ataques nas costas patagonicas nem com a
povpação no Estreito—desistir de accusações—e satisfazer ás exigências dos dous
belligerantes, únicos no Prata.
A França hade dar completas satisfacções e reparações por graves e desmerecidas
olíensas aos dous aluados—levantar o bloqueio das costas orientaes—perder o subsidio com que manteve os seos nacionaes — deixar estes sob a garantia da proprjedade legal—e indemnisar os prejuisos oceasionados pela injustificável inter-venção.
Os Eslados-Unidos hão de attender ás
reclamações que se-acham pententes.
O Brasil hade dar solução ás quáxas velhas, por não ter correspondido ás mais
justas esperanças, desde qiíe, assumindo o
governo imperial uma responsabilidade,
que recusara ante a nação e o ministro argentino, approvou o procedimento dos seos
agentes, e declarou que não continuaria
uma neutralidade inactiva; declaração que
characterisou a verdadeira politica do gabinete; e ainda que não conservou aposição
em que se-collocára, também não declinou
do espirito inconciliatorio, revelando tão
estranha anomalia um lamentável extravio,
em desaccôrdo com a justiça que deve ás

republicas do Prata e aos interesses da
America, pelo que sustentará até á ultima
a sua justa reclamação. E com quanto depois se-mostrasse aplacado com a satisfafacção dada ásua reclamação, pelo que disseramos deputados na câmara, no Archivo
do mundo achámos «que a experiência e os
« successos elevem ter insinado que a cor« dial intelligencia é uma exigência impe« riosa da posição geographica do Brasil,
« de seos recíprocos interesses, e especial« mente de sua origem americana, e que
« j£p| mui cegos ou imprudentes são os
« que hesitam em satisfazei'-a.» Será traducção destas palavras o estar Rosas formando um novo exército, commandado
pelo general Mansilla ?
Deixemos de lado o seo procedimento
para com a Hispanha, no passo falso dado
pelo seo governo, e a que o argentino correspondeu como era regular.
Passemos também por alto o oceorrido
com o ministro de Sardenlia.
Vejamos agora as suas relações na America cio Sul.
Quer Rosas que a republica de Vertezuekiy assim como o imperador d'Áustria
annulem o inadmissível e inconveniente reconhecimento que fizeram do Paraguay.
Quer que o Paraguay retroceda a ser
provincia argentina ; e que o Brasil não só
não Ihe-clô auxilio, mas destrua seos formães compromissos, ratificados pela representação do império.
Quer que o Chile reconheça os incon.estáveis títulos e perfeitos direitos de soberania... que não tem mostrado ;— que expulse uma colônia nas costas cie Magalhães,
conhecida no Porto da Fome ou de S. Phiíippe ; e quanto áexacta demarcação dos
limites de ambos os estados, assim como
ás exigências dos governos cio Per/t, da
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Nova Granada e outros, para assentar
sua
princípios americanos (assumptos, por
magnitude, da mais funda meditação), ficão para depois que as vitaes attenções
da republica argentina desappareçam
Quanto á Bolívia, importa-lhe ter ahi
um alliado, mas assim mesmo não quer
apressar-se a reclamar de Velasco o devolvimento de Tarija, porque os outros governantes reiteravam gratuitas queixas,
« impotentes ante a lealdade e benevolen« cia constantemente usadas pelo governo
« da confederação. »
Além cie tudo isto, é por último necessa„
rio que não fique nem um só selvagem, caafim
paz de influir na Europa e na America,
de que nem os estados independentes do
solo cie Colombo, nem as forças da Europa
se-occupem de estorvar seos cálculos. Que
a confederação seja uniforme e submissa,'
como os seos governadores, e possam tomar exemplo de Quiroga e de Cuyen, sem
pensar como Urquizatem accelerar intcmpestivos melhoramentos e as reformas que
precisam suas respectivas províncias, senão quando os-avisar o Encarregado dos
Negócios Estrangeiros 1
Faça pois o Defensor saber aos orientaes
tudo quanto necessitam para lhes-dar paz
os que se-propoem a organisar a sua republica! Com palavras officiaes tão contradictorias com os factos, quem esperará
paz ? Onde as bases para uma negociação,
possível, sem poderes, sem influencias, livre ? Gomo pócle ser preferível a intervenção unica do governador de Buenos-Ayres,
por mais americano que seja ? Pôde ser melhor vegetar aborda do sepulchro ? Pelo
contrário, a intervenção collectiva, remediária os males, salvando a verdadeira independência.
-. &¦ ^ T J f^*^*^qpfc* ara^af r^^rr^

MEMÓRIAS
DE UM INDEMOWINHADO,
ESCMPTAS

POR

ELLE

MESMO.

(*)

CAPITULO XXI.
AS TPJBULAÇÕES

DE UM ESCRIPTOR.

Eis-me ás 8 horas da manhã, correndo
as ruas sem destino certo, dando-me o estomago badaladas; finalmente no invejável
estado de uma pensionista cio monte-pio,
de uma marmota dos Alpes, ou de qualquer outro vivente, que goze do privilegio
de subsistir sem comer 6 mezes cio anno.
Ao Chiado, esbarro com um maganão que
eu incontrava em casa de meo cunhado,
que ninguém sabia d'onde lhe-vinham as
suas rendas, mas que certamente tinha
ninho de guincho; e como todo o meo
empenho era poder inlabolar conversação
com alguém, agarrei-me ao pobre homem
como um carraço. Apenas porém lhe-introu a cheirar a pobre, e começaram os
receios de que
Depois de lhe-coutar muita parola
Acabasse por fim pedindo esmola,
fingiu umas necessidades urgentes, e deixou-me. Não tinha porém dado 30 passos, quando o-vejo parar, reflectir, tergiversar, e vir a mim n'uma carreira.
Vm. sabe ler e escrever? — me-perguntou elle.
O' homem, pois se eu sou acadêmico
da Universidade!
Bom;etemlettras?
Algumas, e em troco das que me-fal^
tam, grande somma de tretas.
O

Vide 20 capitules, no volume I, de ifSfc
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—- Melhor. E diga, tem fome?
inexperiência, da minha consciência e de
Muita.
tudo quanto acabava em encia; mas sua
Optimo. Parece-me que está arran- cxcellencia não me-deu logar para lh'asdesinvolver, pois intendeu eme a scena devia
jado. Venha cá!
Carregou comigo sem mais abrir bico ; ser de monólogo e não dialogo.
Vim para a arcada esperar que chegasse
e eu com tenção de lhe-lançar harpéo na
proposta, fosse ella o que fosse: silencio- o meo nobre protector, que se não fez essamente me-levou ao Terreiro do Paço; perar, e foi então que soube ser elle melro
na mesma puridade me-fez subir a sccre- velho, um dos sub-sub-chefes da secreta,
tarfa do reino; e sempre mysteriosamente vulgo espiões. Fez-se então tão falador,
esperámos até ás 10 horas. Chegou o mi- como anteriormente tinha parecido tacinistro, o meo amigo falou-lhe baixo, em turno, e eloqüentemente me-pretendeu
quanto s. ex. parecia medir-me da cabeça convencer da sublimidade da sua profissão.
aos pés, depois do que nos-mandou intrar Ponderou-me—que ninguém prestava mais
para o gabinete reservado. Então sentou-se úteis serviços ao estado que o espião ; —
s. ex., mui bem repatanado n'uma pol- que muitas sedições se-tinham abafado á
trona á Voltaire, oi liou-me por cima do nascença por seo intermédio; —que a
hombro, e disse-me, formacs palavras:
stricta moralidade manda que á vantagem
Aqui o Sr. Pantaleão, da minha po- de muitos milhões de homens se»sacrifique
licia, disse-me que o senhor se-ofíerecia um ou outro isolado; — que a própria Biou para agente secreto, ou para jornalista blia auetorisa a espionagem; — que se
assalariado. N'este momento prefiro a se- se-percebe algum estipendio , é porque
gunda occupação, mas permitto-lhe accu- dignus est operárias mercede sua — que
mular. Em quanto lhe não dou instrucções na mais elevada classe, e até no formoso
sobre um novo jornal intitulado — Cão sexo, se-recrutam os melhores e mais nucie fila,—que ha-de ser violento, virulento, merosos agentes &c., ócc. A nada d'isío
pessoal, fulminante e atroz (porque emfim porém o bruto se-moveu; não estava cagato com luvas nunca apanhou ratos) ,quero lejaclo; se fosse a experiência de hoje com
ver as amostras do seo estylo, em artigos a necessidade de então, isto é, seja então
para o jornal governista, chamado — A eu tivesse reconhecido que honra e proConciliação—. Conte por em quanto com veito não cabem n'um sacco, não teria
3 moedas, pagas pelos fundos secretos; nem argumentado, nem hesitado.
tracte-me de ser bom cavalleiro, que não
Mas n'esse dia hesitei, e argumentei,
ha-de arrepender-se; e o Sr. Pantaleão Por último, disse que, dando-se-me a eslhe-levará as minhas ordens ulteriores.
colher, preferia o tal jornalismo, com
N'isto, abaixou-me ligeiramente a ca- quanto, aos meos olhos, a prostituição da
beca, tocou uma campainha, e por um intelligencia, a venda da minha liberdade a
contínuo mandou-me accompanhar, sem troco de alguns cruzados, a sanctiíicação
me-dar tempo a submetter-lhe duzentas de actos alheios por cláusula de contracto,
observações que no espirito me-tumultua- me-parecesse não somenos deshonra: mas
vam. Já tinha várias phrases arranjadas fui fazendo das tripas coração ; acceitei.
N'isto mostrou-me o Sr. Pantaleão um
acerca da minha insuíficiencia, da minha

traçara a
pedaço de papel, onde o ministro
lápis estas palavras -.—Artigo curto e serio
contra a maçada que uns homens deram
hontem no francez Ferrand, que vende
phosphoros. —
Homem; mas eu não sei por onde
hei-de intrar nem sahir. Nunca tive o gosto
de me-ver em lettra redonda; nada sei das
circumstancias do caso, nem das opiniões
do nosso amo e senhor, nem dos fundamentos d'ellas.
Venha comigo ao botequim da Neve,
lhe-conto
que em quanto almoçamos eu
tudo ; e quanto ao estylo, eu lh'o-farei
corrigir por pessoa mui competente.
Não era offerecimento de recusar por
boceja;
que se a fartura arrota, a fome
apoiei-o com effusão, e á tripa forra comi
ouvidos á
que nem uma frieira, prestando
história da surra que uns patriotas tinham
dado no tal Mr. Ferrand, por suspeito de
opiniões políticas moderadas, e de auxiliar
o governo nos intervallos que lhe-íicavam
da sua fabricação de phosphoros. E' de
notar que este homem viera do campo
adverso, porque sapienlis est mutare consilium. Alguns mezes antes teve a policia
a denúncia de uma grande conspiração,
entre cujos herócs figurava elle, como
tendo em sua casa avultadissima porção
de papeis incendiar ias; deu-se-lhe busca,
e corn effeito se-lhe-acharam... mechas:
mas agora , porque se-lhe-tinha dado a
freguezia de phosphoros da casa real, estava governista.
Bem refocilaclo, e informado de que ao
á
governo con vinha, para dar satisfacções
Legação, stygmatisar o acto, e desviar da
auctoridade a responsabilidade d'elle, dese
pedi-me do meo exceilente protector,
eis-me no meo gabinete, impando de patrão em barco alheio, intregue ás minhas

meditações, concebendo 20 planos, e fazendo trabalhosamente emmudecer a infatuação do meo amor próprio, que já, em
importunos apartes, me-figurava, pelo piano inclinado da saloia dos ovos, órgão e
árbitro da opinião pública, c regulador
supremo dos destinos de uma nação. Fraquezas humanas; cueiros com aspirações
de calças 1
Dos 3 rascunhos de artigo, que então fabriquei, foram pela minha própria crítica
os 2 primeiros condemnados; e mais, bom
suor do meo rosto me-tinham custado ! os
meos autograplios (nao é por me-gabar)
são a cousá mais atrapalhada e indecyphravel que ha no mundo; parecem-se com os
versos de um vate campanudo que todos
nós conhecemos: eu troco lettras, eu ommitto syllabas, escangalho palavras, risco,
rescrevo, torno a riscar, ponho vai no que
não vai, faço chamadas para onde não ha
que chamar ... é um tohu-boini cacographico que, ainda hoje em dia, nem eu sei
como os bons dos compositores me não
correm á pedra. O certo é que, por íim
de contas, rabisquei 8.° artigo, e a esse,
que é o que vai ler-se, longe de confessar
a minha inopia, puz-lhe o Pôde correr:
PERSEGUIÇÃO E FE1UMENT0 DE MR. FEMIAND.

« Oaccontecimento,queacabadeoccorrer, induz a friamente examinar o que mais
convirá e mais acertado seja: se dar protecção aos estrangeiros, ou se armar-lhes
ciladas. Sem dúvida que ha ahi quanto
baste, para decidir, após minucioso estudo, que a nação, nos modernos tempos
de liberdade, não deve imitar a sociedade
antiga, que collocava os perigrinos a par
de selvagens ou de homens contaminados
n'espela lepra, Muito têm os povos feito,
tes últimos tempos, por seos legítimos e
naturaes direitos, e d'essas conquistas a
maior é a da sua fraterna alliança: romperam de improviso seos antigos grilhões,
i.—10
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e de fôrma nenhuma perseguem hoje os
estrangeiros, como fora antigo uso. Hoje todos os homens são irmãos e eguaes, e entre
si assentaram que era tempo depor termo
ás antigas vexações. Não ha já queni de
outro modo pense ; e ludibrio a quem selembrar cie lançar sobre a sua pátria a maucha de conspurcar-lhe a honra, maltractanclo áquellcs estrangeiros, que a lei da
hospitalidade manda proteger. Vergonha é
perseguiP-os com ódios e altercações; o
ódio v<iin de má cubiça e inchamento de
coração sequioso de vingança; nas altercações quer o odiento vingar-se, e d'ahi
nascem os alborotos, e com elles muitas
vezes a perda de vidas.
(« Depois cFisso são geralmente esses estrangeiros homens laboriosos, que trazem
ao paiz indústria e abundância: uns de
bom grado, outros obrigados das circumstancias, vão diííundindo na terra preciosos
melhoramentos. Ora o que hontem oceorreu com Mr. Ferrand, a quem um troço
de gente feriu, o-fez estomagar e aííiigir,
o que é péssimo, pois asturbas não devem
maltractar similhantes hóspedes, para que
se não diga que nas extremas do oceidente
vive um povo falso para os estrangeiros,
e em quem se não deve ter a mínima confiança. »
Acabava eu a última linha, quando já mebatia á porta o amigo Pantaieão. Li-lhe a
minha producção com a complacência de
auetor novato c intrépido, e fiquei conlentíssimo da sua approvação. ?
—Está em ordem, me-disseelle, quanto
ao fundo. Pelo que respeita ao estylo, não
sou eu juiz; e como convém que o seo primèirb escripto agrade, porque tudo depende das primeiras impressões, vou leváT-o ao senhor a casa do Dr. Antônio
Fernandes da Silva, que passa por ser o
mais puritano e sublime escriptor da língua
portugúézá.
Partimos ; e chegando á rua de S. José,
intrámos n'uma loja, que não fora varrida
nem lavada desde o terremoto ; subimos a
um 1.° andar, e veiu-nos abrir um machão

de uma velha esgalgada e estuporada, que
nos-conduziu aum gabinete, cheio cie banibinelas de teia de aranha.
Ahi estava incostado auma mesa, com a
cabeça reclinada nas mãos, o Sr. Antônio
Fernandes, estudando um trecho do Cancioneiro cie Rezende, em tão extaticaattenção como Archimedes no cerco de Syracusa. A conhecida voz do meo introduclor
lhe-fez levantar a pendente cerviz. Era homem de 50 annos, figura de carrapato,
calvo, magro, tabaquento, faces incovadas,
cambeta como um kagado, e grande chambre cie chita que todo o corpo lhe-cobria.
Mandou-nos sentar ; e então eu mesmo
lhe-expuz o negocio, e levantando-o a elle
ao septimo céo, pedi que me-acceitassepor
discípulo, e corrigisse os defeitos da minha
primeira producção. Fizeram agradável
sensação as minhas lábias ; eo Sr. Fernandes, tornando apor os óculos de chifre
no nariz, ouviu cíe fio a pavio mui attentamente a minha leitura. Notei; eu que, de
vez em quando, o homem franzia as bitácuias ; e mandando-me ler segunda vez,
parecia ser cie alfinetes o assento da larga
cadeira de páo, em que se-seníava. Finda
a leitura, falou d'est'arte:
— ív Tendes desculpa, porque principiais; mas tudo isso não vai uma pitada de
tabaco. Para escrever portuguez, trigo sem
joyo, ouro de lei, importa versar noite e dia
os clássicos cios bons séculos; e para mim
os séculos bons das lettras pátrias não são
os de quinhentos e para aquém : são anteriores; Egas Moniz, o auetor do poema do
Agar fornesinhos, el-rei Diniz, D. Fr. Alvaro Paes, Vasco de Lobeira, Vasco de Lucena, Rernaldim Piibeiro etc. O próprio
Camões, os 2 Rernardes, Fr. Luiz de
Souza, Fernão Mendes e o resto, tudo isso
já sãomodernices; falta aos seos escriptos
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he myster gram letradura pera
«
Nom
os-torna
puros
a marca do contraste, que
mays convinhavil e mays agisado seise
veer
e de quilate legítimo portuguez. Se quereis iatrager gouvintes osavcendiços ou aseitar,
avono meo conselho, refundí completamente e poer em gran coita. Certeiramente
cuydar que a respublica,
vernaha
hi
molde
do
em
pera
vasae-o
artigo,
vosso
o
esguardamento, cm aquestos temdepolo
última
á
até
pulo; traduzi-o da primeira
de libridom, nom ade imitar os anciãpos
tetravós ; sede nos
apres des
palavra na lingua de nossos
que poynhão os peligriis
e
algo fizerom
cscrupuloso na escolha do vocábulo ,
gentiis e gaios; ca os pobos
aásübem na próprio- por sus lídimos direy tos, conquerendo
notae
principalmente,
e de sobreventa
dá
mados
germaydade,
será
dade da phrase. Isto feito, o escripto
rremudarom as cadeas de otra sazona, e
lido com admiração, senão quanto ao fundo per nem huma guiza apremem a los estranos
é como soiam, desque todolos hom.?es são
fôrma
á
que
importa
quanto
pouco,
que
e yguaaes e
innaãons,
aficadamente
oge
o que affronta os evos.
foy conheçudo que non deviam
eles
autre
..-Porém, meo mestre, se eu podesse sofrer tortos. Sol hum nom falece que
dever-lhe o favor de fazer esssas correc- otramente juigue, e nemguum se nenbrará
en sseo rregno a magoa de ençuV.
de
de
mão
poer
mesmo
pela
ções,
de su poboo, desfazendo
Não me-cleis senhoria, que a não te- gentar a onrra
ca maio doesto he
aveendiços,
aquestos
nho, nem é o tractamento nacional. Deu- persecutarlos con sanha e baralha: sanha
se aos reis a tal senhoria; e se o Sr. D. Se- he cobyça e inchamento de coraçom, que
encerrada dentro no coraçom,
sanha
he
creança....
de
vaidade
bastião, por
faz inchar porque se non pode vin-.
o
que
mercê....
Pois bem; vossa
baralha perque o sanhudo se quer
gar:
:
—Vós ! vós 1 que é o que me-compete
vingar per obra, e move peleja, onde sooem
bem vijnr mortes e feridas.
a Mercê também era dos reis, e mais
sam ellos homees muy artei«
Desende
nome
,
esse
de
Magestacle
o
posto era que
á Ia terra gran avondamento ;
ros,tragendo
attributo
; por
melhor
que significa o seo
deles per seu grado, deles perconstrancnde
tempos da monargimcnto, espargem bems preçados:
quanto nos primeiros
lo que aveo aMr. Ferrand ayer porcudido,
chia...
e ha esmorido; apoçima lo
enpose,
lo
mas
;
vos-interrompo
se
—Perdoae pois
tendo de chus nom trager mal
he
multium
rogo-vos emendeis este informe escripto.
aquelos esterrados, enom.les dar maio
A. bom matto vindes fazer lenha. Es- ospedadigo, per que nom se diga displizinte que en lo derradeyro oucyte demora
crevei que eu vou dictar !
nom se debe en
ca
falsura,
de
hüü
mopoboo
banca,
Pucbei mais a cadeira para a
ei tener feusa. »
escanlhei.a penna, e puz-me com os olhos
a mão 3 vezes ao meo venerando
Apertei
cs
sábio,
que, pregando
carados para o meo
dei por concluída aquella utilissimestre,
vezes
cem
remoía
seos na minha escripta,
malicção, esahi com o Sr. Pantaleão, que,
entre
minutos
10
pae
cada syllaba, punha
até á secretaria me-vciu a pôr
caminho
no
muitas
reler
lavra e palavra, fazcndo-me
nas pontas da lua,
Fernandes
Antônio
Sr.
o
cadamesmo,
si
vezes, e narcisando-se a
humildade, vinha
minha
na
eu,
em
bem
quanto
vez que do bestunto lhe-sahia phrase
aos meos botões se as línguas
com
elle,
segundo
perguntando
mas,
rançosa e obsoleta,
com os tempos, as necesmodificam
não
se.
estado
o
aqui
Eis
todos os foros de cidade.
de povo a povo, os desrelações
sidadcs,as
armeo
o
em que elle poz. cm definitiva,
eobrimentos/e a civilisação-, se im ba
ligo :
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n'ellas também modas, que tornassem tão
ridículo quem só de locuções perdidas compozesse o seo discurso, como quem em
1850 se-appresentasse vestido de capas,
pelotes, golpes, fundas, mullas, gibões, nóminas c cabeçadas. Mas por outro lado, lá
me-fazia seo peso a opinião do Sr. Pantaleão , que vivia na corte e rodava com mimstros. Afinal veiu-me uma inspiração ; e
quando o admirador continuava em suas
exclamações, pergunto-lhe eu :
O Sr. Pantaleãosabe o que é aseitar?
—Supponhoquc é dar azeite nas molas.
Agisado?
Riscado com gis.
-—Peligriis?
São uns passarinhos.
Centiis?
Airososde corpo.
Sobr evento'!
—l E' a testa.
Está bom ; está bom ; o Sr. intendeu
isso que louvou?
Intender, nãosr., mas admirei.
Deus queira que outro tanto acconleça ao ministro !
N'isto chegámos á secretaria, e depois de
2 horas de espera, fez-nos s. ex, intrar.
Não acabei delhe-ier a minha peça, de eloquencia, com medo de commetter um ministricidio. O meo ouvinte torcia-se, dobrava-se, apertava as mãos na ilharga, suffocava-se de riso ; até que eu, vermelho
como uma lagosta, interrompendo a leitura no meio, balbuciei estas palavras :
Talvez que o estylo...
Detestável, meo charo amigo, doteslavei— diz elle intercortando as syllabas
com gargalhadas.—Isso é uma barbara geringonça, umaalgaravia, uma gíria ! Antes
/i carradas de gallicismos do que neologis^
mos cFessa laia ; mal por mal, antes Pom-

bai. Outra vida, meo amigo, veja se o sr.
Pantaleão o-toma ao seo serviço, que para
escriptor público... faço do sr. presente á
opposição.
E introu por uma porta, e eu só dei accôrdo de mim, quando dez minutos depois
insensivelmente me-achei ao pé da estatua
eqüestre I Dei com os olhos no Pantaleão,
que me-contemplava surrindo; e taciturno
e meio arrastado me-levou para uma casa
de pasto, e desappareceu! Mas não seafflija o leitor com os meos tormentos;
custou-me, por ainda não estar affeito, mas
logo verá que lágrymas de noiva são como
chuva cFcstio, que alegra e não dura.
continua.)

AS VINTE E CINCO PRISÕES DE
Amuàno Ernestode Castilho Barreto. (
TOMO

)
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CAPITULO XXXí.
MARTYR

DA

AMISADE.

Realmente é difficultoso cie explicar como tinha chegado a degenerar, de mansa,
que de si é, em montesinha e truculenta,
e cie con versa vel em bandoleira ematadoraj,
a gente popular de algumas terras n'aquelle
tempo !... Mas quando bem se-reflecte cm
que tal metamorphose, tão contrária á na(*) Assaz conhecido é, no mundo litterario, o livro
que tem por titulo — As vinte e cinco prisões—e do
qual anda no público um volume, com 30 capítulos.
Hoje começamos n'este repositório a publicação do 2.°
volume, ainda até agora inédito. O modo, como esta
obra foi traçada, torna-a, porque assim digamos, umn
seqüência de quadros isolados, formando cada capítulo
um artigo sobre si,

lhes-haveriam, pelo menos, queiDeus
as
que
todas
a
turesa, não abrangia geralmente
moldo a páos os seos
e
casas,
as
mado
n.ue
mesmas
povoações, nem n'aquellas
como por tantas partes então
apaniguados,
intensidaem
abrangia, deixava de variar
o se-costumava.
de, pela simples conjectura se-adivinha,
todos alli não só preéramos
Nós
porém
se-comprova;
factos
que aliás por muitos
desterrados. Nenhum vínculo,
mas
sos,
do
mais
era
não
a saber: que o vulgacbo
fortuito, nos-prendia
conhecimento
de
nem
irracional,
e
forte
que um instrumento
N'estes termos não
districto.
do
ninguém
a
invisíveis,
mãos
posto em movimento por
a descarga da electricidade
ficavam
d'elle
para
ferozes,
ou
que
pérfidas, fanáticas,
coitados dos nossos
os
senão
absolutista,
sabiam apoderar-se para suas particulares
serventes.
vinganças, para seos interesses, ou para
senhores de irem á ciestes,
eram
Não
seo ingrandecimcnto 1.. .
dade a aviar as nossas incommendinhas,
senão
era
não
e
atroz,
A plebe parecia
doentes, Sem serem
nossos
dos
saber
ou
especumagnetisada por quatro charlatães
de pragas, arremesurriadas
com
salvados
cs
e
fracos
ladores, que lhe-conheciam os
ás vezes recolhiam
de
e
que
abpedras,
ços,
vezes
fortes; e com mentiras, muitas
semana a semana nosde
onde
íeridos,
por
se-valiam
surdas, mas lançadas a tempo,
vendo cadavez mais desamparados.
fomos
descom
i
e
de uns e de outros; jogando-os
mais freqüentes e deseulpaveis
Quanto
esponauctora
treza, a-levavam a parecer
contagiosas dos nosdeserções
estas
eram
era
não
ella
tanea nos attentados em que
rigoroso dever nosmais
tanto
servos,
sos
victima,
também
senão agente forçada , e
com ingrato sinão
de
corre
preterirmos,
como
imprimir,
e que entretanto lá se-iam
lencio, os exemplos de heróica fidelidade,
l..,
tempo
do
história
na
um cbaracter,
dados por homens de humillimo nascimendeos
fossem
Quem verdadeiramente
to, de nenhuma educação, nem ambição
canalha
a
regiam
monios iocarnados, que
nem capacidade d'ella!
de
sei...
glória,
o
não
d'Elvas, e seos contornos...
muito certa me-parece esta,
Verdade
toE'
nada..,
nem já agora me-importa
os maiores, emais sólidos merecimendo
que
que
visinhos,
peiores
davia certo que
tos, não são os que a história, essa grande
os-puderam
liberaes
elles, nunca presos
aristocrática, regista 1 É quasi sempre a
ter.
recruta para os esquadrões
a
fortuna
cheque
só
podiam
Como ás nossas pessoas
universaes.
os seos desejos immensos das biographias
occasioes,
nas
para
gar
um, todos esses ine
um
a
Processae,
infermos
iamos
para
muito escassas, em que
vereis em quasi todos
famosos:
dividuos
mal
revertíamos
o hospital, ou do hospital
apostadas em
exteriores
circumstancias
as
subterrânea
convalescidos para a nossa
e ingrandecêf-os; os exemos-desinvolver,
accumulado
traziam
doenças,
fábrica de
um nome que se-herdou,
creação,
a
necessitava.de
pios,
sanha,
de
que
um excesso
transmittir, a sciencia, a
se-ha-de
e
fosse,
o
que
sobre
fosse
que
fazer explosão,
o apreço, a inveja, as oppoemulação,
nos-pertenmuito
ou
uma vez que pouco
os olhos e ouvidos das turbas, a
sições,
cesse.
de facilitar deleites,
subir
de
fúria
postos,
cercaA havermos tido parentes pelas
Ou de ajunetar duas
fazenda,
acerescentar
e
a
voto
largo>
nias, mas que fosse bèm ao
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ou tres regras mais para a paginasinha,
muito vã, mas muito seductora, cía pedra
tumular! É sentença muito humiliativa para
o orgulho humano, porém muito certa:
Poucos grandes, de si e per si, vão ao diccionario dos homens illustres, como tambem poucos illustres se-haveriam de contar
no inventario, se alguém o-poclesse fazer,
dos sujeitos cie virtude e presumo, sem interêsse, nem glória.
Para contrapesar isto, é porém não menos real, que á sombra dos tectos, que não
dão echo, se-passam mais eousas formosissimas e sanetas, do que se-cuida cá por
fora. Os feitos sinceramente generosos, que
nos heroes talvez escassêam, abundam nos
humildes, nos artífices.... nas mulherinhas, nosdomesticos, que os não sabem,
nem querem contar, nem têm a quem,
nem jamais se-lembraram que cie tal valeria
a pena 1
Emquanto a vaidade esculpe os túmulos,
dorme a bemfazeja piedade a bom levar,
na valia commum do cimeterio.
Mas que mal pôde haver em que um
animo agradecido semêe uma perpétua
n'um caminho cPesta valia, a quem, mais
bem collocado pela fortuna, haveria mereciclo louros, e viveu é se-füioü na mais
profunda obscuridade ?
Antônio era um gaílego, moço de cavalhariça, que me-servin, por espaço de annos, e até á hora da minha prisão, com
fidelidade e zelo não vulgar. Que tinha
n'elle um amigo, bem o-sabía eu: mas o
que eu não sabia ainda então, é que tinha
n'clle um exemplar de amigos!.
Não o-havia ainda insaiado na pedra de
tocar da adversidade.
Vendo que lhe não consentiam accompanhar-me no cárcere, foi-se offerecer
ereado gratuito, a quem já então mc-per-

tenciapclo coração. Assoldadaram-n'oapesar das suas desinteressadas instâncias, e
ficou mui contente na casa, pela esperança
de saber de mim algumas vezes mais, e de
ainda me-ver, se a fortuna lh'o-consentisse.
Ambos nós tivemos esse gosto algumas
vezes, em quanto me-detiveram noLimoeiro. Desde que mc-trasladaram para S. Julião, nunca mais o-avistei; nem el\(} de
mim outra cousa, senão o exterior dos
muros, que me-incerravam.... e a cuja
porta lhe-era forçado intregar em mãos
estranhas, e mal amigas, o que para mim
levava 1...
Parti para o Alemtejo, cheguei a Elvas,
dilatou-se alli a minha estada, cresceram
n'elle as saudades, subiram a auge de irresistiveis. Cobrou o que pôde de algum
dinheirinlio que chegara a ajunctar,e trazia
emprestado: despediu-se de uma cachopinha, com quem andava ajustado para
casar, e com quem planejava pôr uma venda, ou loja de capella, que era o sonho
áureo das suas ambições! Infardelou todo
o seo haver, e pôz-se a caminho, romeiro
da amisade, para as catacumbas.do forte da
Graça.
Pobre Antônio!... a sua alegria era
abracar-me ainda, se lhe-dessem licença;
quando não, ver-me de fora das grades,
servir-me, consolar-me, dizer-me e repetirme cTonde vinha, e dar-me novas, que elle
sabia quanto eu appreciava... finalmente
intregar-me o seo pecúlio, que eu lhepagaria, dizia elle, quando podesse, e se
podesse!
Pobre Antônio!...
Dista Villa-Boim, obra de duas léguas
de Elvas, caminho de Lisboa. Alli era chegado, quando requerido por algum do povo,
no para onde ia, e quem era, indiscreto
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rociava horrendo pela abobada cetrovões
dese-ver
talvez
ufania
por simpleza, ou por
atlmiosphera escura, e carregada
a
leste;
desejos,
longos
seos
dos
chegado ao cabo
clesfazia-se em torrentes
nuvens,
de
a
disfarces
grossas
sem
abriu o coração, e expoz
c denso vapor se-alevaiitava da
cfágua;
verdade toda.
ainda lia pouco subjeita aos raios
terra,
em
scena
daquella
As circumstancias
de um sol abrazador.
vão desejei sabêl-as l Tudo quanto n'csse
dos companheiros de infortúnio,
Longe
foi
certo,
sahiu
e
me-constou,
mesmo dia
infeliz Seainje pranteava sua desdita,
o
um
de
amigo
e
servidor,
de
que, a pretexto
em alto rochedo, que dominaassentado
cao
desandar
elle
recusando
malhado, e
vasta enseada, aonde, ao trêmulo
a
vá
o-mataram
lhe-ordenavam,
minho, como
dos relâmpagos, balançava, açoulampejar
e
roubado
deo-terem
ás pauladas, depois
o baixei que o-devia levar
ondas,
tado
pelas
despido, até da camisa!....
ao destino da escravidão.
Antônio!...
Pobre
meditação, quão doces
amargurada
Na
me-é
ossos
os
Nem aterra que te-come
recordações lhe-sobrevinham á mente!...
muito
morreste
Tu
por
conhecida!...
Era a querida pátria, — os amenos lares
destino
meo
o
fosse
não
Se
amar-me!...
vira pela vez primeira esse astro que,
onde
ente
ti,
a
turbilhão
seo
no
que te-arrebatou
diante, só devia marcar em seo
em
d'ora
tuas
as
qualidades
inoffensivo e boníssimo,
— dias de infortúnio para o pobre
decorrer
Gosariasdos
1...
te-haveriam tornado feliz
expatriado.
teos amores!... O teo suspirado tráfego
seos irmãos, a quem
seos
Eram
pais,
Terias
haveria porventura medrado!...
desde o alvorecer da vida, e que
amara
meos:
os
visitar
viriam
talvez filhos, que
nunca mais devia ver... a não ser sob o
nossas
nas
pecom
prazer
conversaríamos
de cruel senhor, ou n'essa eternidade
ainda,
jugo
houveras
quem
e
nas já passadas,
mal previa.
sabe 1 tornado a ver os campos formosis- que
suspiraria tanto ?
Mas
quem
cio
e
por
logar
o
gente
simos da tua Gallisa,
teo sangue e da tua infância 1...
11.
desvenminha
a
te-esbulhou
De tudo
tura !. •. não importa!... para que espiNos desertos arenosos de Senegambia,
senão
a
bemaventurança
ritos se-reserva
oásis —ponto perdido
um
havia
pequeno
!
para os que te-siraelham
no meio de vasto espaço; algumas palmei(Continua.)
ras o-tornavam aprazível com seo verdor,
deixando entrever, por sob as folhagens,
e
uma pobre cabana, em que um ancião
sfef»
suas jovens filhas, sempre offereciam pouviandante desa
hospitaleira
qualquer
sada
Tão bello o nosso amor!-foi só de uni dia.
d'aquelle reoximava
se-appi
garrado
que
A. G. lias.
tiro.
solii.
A joven Zaljíra era o anjo d'essa
e bondosa, auxialegre,
dão;
prasenteira
o
com
Era noite,—estalava o horizonte
em todas as nedecrépito
seo
pae
liava
dos
contínuo fulminar dos raios; o carro
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cessidades de uma vida, que já rápidamente declinava para o sepulcho.
Certo dia um fatigado caçador se-appresentou aporta da cabana isolada; era moço
ainda, e em seo rosto, retincto como o
porphyro, brilhavam dous olhos cheios
devivacidade e doçura; as duas filhas cio
hospitaleiro Sintaje apressaram-se a recebêr-o, e em breve um bom trago de
vinho de alikondi o-reanimou do seo cansaco.
III.
Quando duas horas depois, ojoven liospede se-despediu da formosa Zaljíra, deixou
cahir dos amorosos olhos duas lágrymas...
e a pobre filha do deserto viu com elle
sumir-se na immensiclade da solidão o anjo
de alegria, que outr'ora lhe-lizera pairar
o surriso nos lábios.
Seria pressentimento ?
Passaram-se alguns dias, no fim dos
quaes o sensivel Scamje embarcava em um
navio de Cuba, em que iam trezentos
captivos... n'esse numero era elle contado.
A ambição do regulo de sua tribu otinha marcado com o ferrete de escravo,
e vendido aos filhos do Occidente.
......

...

•

•

•

...

A' mesma hora o velho habitante do
deserto expirava nos braços de suas miserás filhas, recoinmendanclo-as ao Deus
ignoto que adorava nos fetichos da cabana.
IV.
Em vão mil vezes o desventurado escravo
tentara escapar-se á vigilância de seos senhores, e lançar-se n'esse mar, que se-ia
espedaçar de incontro aos rochedos de sua
pátria; o máÒ anjo accordava os vigias,

e nunca lhe-permittiu—ao menos tornar a
ver, pela última vez, as praias da ardente
África em que nascera.
Um dia porém, o mar incapellou-se
furioso, e os conductores da embarcação
oraram em vão ao Deus que adoravam ;
a borrasca quebrava os mastros, e parecia
querer absorver o frágil lenho; os tímidos
companheiros de Scamje soltavam exclainações e gritos de pavor, e elle abatido
se-preparava a chegar em breve ao fim de
seos tormentos.
Mas súbito no meio das ondas espumantes os filhos do Occidente divisaram
um vulto que se-parecia com alta montanha; — se o-vissem os Ethiopes pensariam que era o Deus de seos pães ardendo
em iras, que os-vinha arrancar das garras
dá escravidão.
Essa sombra, que se-estendia rápidamente pelo horisonte, era uma ilha; e o
navio, impellido pela tempestade, para ella
ia escorregando, como se mão poderosa
e invencível o-arrojasse para o naufrágio.
Felizmente quando a proa do brigue seincostava aos penhascos, e aquilha parecia
dar de incontro em algum banco perigoso,
o baixei saltou como que por incanto, e
as ondas, atirando-o por entre agudos rochedos, o-foram lançar n'uma vasta enseada em que o amante de Zaljíra se-lançou,
approveitando-se da confusão que abordo
reinava.
¦

V. ,

« Porém de que me-valeu quebrar por
alguns momentos as algemas, queme-prendiam?... Estou mui longe das praias de
minha pátria, e quando o sol amanhã despontar por entre estas rochas, meos tyrannos me-perseguirão de novo, e outra
vez cahirei em suas garras...»

.¦&¦:

HUS,
O infeliz Scamje tomou
desesperada.
A morte era o único meio*
para recobrar a liberdade.
rado ia-se unir ao pae de
....

.

.

.

.

.

.

uma resolução
que lhe-restava
.. o desventusua Zaljíra...
.

.

.

.

.

*

.

Quando no outro dia a tripulação do
brigue procurava o fugitivo, por entre os
penhascos da ilha, incontraram um cadaver insanguentado no cimo de uma
rocha. .
VI.
A filha do ancião esperou por muito
tempo o seo querido caçador; mas correram mezes, passou-se um anuo e Scamje
não voltara 1...
Chamou-o de ingrato,, amaldiçoou o
amor que Ihe-livera».. e desesperou.
Hoje os viajantes, que atravessam o deserto de Zaljíra, admiram-se de como a
família isolada desappareceu!.. de tão alegre vivenda, só restam as palmeiras que
ainda testimunham ao peregrino perdido
a hospitalidade do velho do deserto.
21 de dezembro de 1848.
C.

SERÁ O JURY EM MATÉRIAS CÍVEIS PREFERÍVEL
AO MODO ORDINÁRIO DE JULGAR ?

Incarando esta questão pelo seo verdadeiro aspecto, não podemos deixar de
reconhecer a sua difficnklade e importancia: é uma d'essas questões, que a natureza
das cousas desperta, e que accompanhara a
legislação positiva na ordem social. Não
incontrâmos porém mais conveniente modo de rcso!vêP-a , do que dividindo-o
em três partes. Na primeira tractaremos
espeçialiBcnte da instituirão do jury; con--

siclerar-o-hemos depois nas matérias criminaes : e afinal examinaremos se o que
n'essas se-observa, se-poderá observar nas
matérias eiveis.
Se lançarmos a vista para a sociedade
civil, que tem por base a justiça, e reconhece por principaes baluartes a ordem e a liberdade ; se attendermos á sua
natural organisação, e ás necessidades que
ella experimenta, veremos que lhe-é indispensável uma instituição estribada na
mesma liberdade, que plenamente aííiance
os direitos dos cidadãos, quese-componha
de pesssoas tiradas, por assim dizer, do
meio cio povo. Sabemos que a administração do ramo judicial, confiada a juizes cie
direito, já é um penhor importante para a
liberdade individual; mas se existe por isto
um motivo para esperarmos que sejam respeitados os direitos de cadaúm, não desconhecemos que crimes ha que oífendem
de tal sorte o espirito público, o character
da sociedade, que não é bastante essa instituição de juizes de direitos, de juizes nomeados pelo governo ; pois que o exame c
a punição de taes crimes deve partir de juizes mais identificados com o povo, e que
saibam proporcionar ás suas necessidades
asatisfacção própria. E' indispensável uma
instituição particularmente destinada a examinar os factos communs da vida de um
povo, e que esteja como que separada e
independente de qualquer influencia poderosa.
O governo acerta algumas vezes em a
nomeação de magistrados para julgar as
causas crimes, e applicar-lhes a lei: muitas vezes porém suecede que a sua nomeação não seja tão pura. tão conscienciosa
como devera ser. Demais, tendo o governo
toda a influencia sobre aquelles, que são
creaturassuas, sobre aquelles que por uma
L —11
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apontando a lei
e
terminante,
e
topositiva
chamados
são
para
ordem de seo poder
lhe-corresponde. Mas, se elle assim
da
que
cargo
judicatura,
o
si
sobre
mar
pesado
influir na
se-segue
não
obra,
possa
que
d'esse
abusar
poder,
pôde muito facilmente
decisão conscienciosa,que os jurados teem
seos.interêsses
particulares,
servira
fazêl-o
de dar sobre o facto : este não se-confunde
altas
suas
nomeando juizes que prostituam
com o direito, e por isso o juiz presidente
fujicções.
deve julgar as questões de
do
tribunal,
vendo
que
cidadãos,
os
sabe
IpQuem não
que
direito, não se-intromette nas de facto, que
auge
que
sc-multiplicam,
que os crimes
são separadas d'aquellas. A instituição do
sagrados
mais
seos
dos
menta a violação
mais valiosa da lia
é
garantia
de
pois
cargo
jury
no
julgar,
direitos, são dirigidos,
berdade pública e da individual ; é a que
aos
barreira
uma
oppôr
de
desejo
pelo vivo
oííerece um character mais aproximado á
espiconseguinte,
pelo
e,
seos inales,
por
realidade, o que fez dizer a Thoret que
appa—
crimes
os
Se
que
rito de justiça?
« esta maneira de julgar é a mais visinha
osem
tal,que
natureza
põem
recém são de
e as faculdades humanas
infallibilidade
da
;
claro
é
que
cillação as liberdades públicas,
não poderiam ir mais longe.— » (Disc. sur
de
desejosos
e
do
povo,
homens escolhidos
1'organis. du pouvoir judiciaire.)
mais
os
serão
crimes,
dos
a
marcha
impedir
A Inglaterra, nação que tantos progresoccurrentes.
casos
nos
aptos para julgar
sos tem feito na carreira judiciaria e policonveniências,
suas
as
consultarão
Elles só
tica, nos-apresenta a bella instituição de
deimparcialevados
serão
pelos princípios
falámos ; e podemos dizer que foi
nada
que
somente
decidir
lidade e justiça,irão
ella appareceu pela primeira vez.
ahi
de
que
o
evidente
é
governo
que
tureza do facto;
inglezes teem o seo jury, tambem recoOs
sobre
influir
juinenhuma maneira poderá
na sua legislação este modo de julnhecem
,
esses
sobre
populares
juizes
zes de facto,
; e grandíssimos são os serviços que por
consas
gar
sobre
influir
não
pôde
porque
este meio têm prestado á causa social. Os
instituiesta
que
Vê-se
ciências.
portanto,
Estados-Unidos, que receberam em quasi
domina
n'ella
e
fácil
mais
prompta:
çãoé a
tudo a educação e os costumes da metroaiinfluencia
a
se-recorre
não
e
a justiça,
pole, acceitaram esta instituição, estabeleguina.
ceram-n'a, e ainda hoje a-conservam como
estes
factos,
sobre
decidir
de
Tendo
seguríssimo da sua liberdade. Foi
incontrarão
palladío
não
constituídos,
juizes, assim
no sem dúvida por estarem convencidos da
embaraçados
serâf
não
diíficuldades,
e importância do jury, que os
necessidade
se-lhes-appreexame serio das questões^que
legisladores determinaram a sua
nossos
não
claras,
são
sentarem. As hypotheses
e organisação, como bem se-vê
existência
servem
complicações
que
offerecem essas
fundamental que nos-rege, e do
do
pacto
que
de embaraço a certos processos, posto
Código do Processo Criminal.
apparece
direito
o
se
e
;
organisados
bem
Porém se esta instituição, considerada
jurídica
a
se
puramente
parte
duvidoso,
nas matérias crimes, é de tanta importamojuiz
preque
diíficuldades;
a
está subjeita
e proporciona uma decisão fácil e
cia,
sua
a
regula
do
jury, que
side ao tribunal
se assim concede immensas van;
estaprompta
a
esclarecer
questão,
marcha, pôde
cumpre-nos agora examiao
tagons
mais
povo,
seja
fôrma
uma
sob
que
belecendo-a
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nar se o mesmo succede nas causas eiveis,
n'essas que além do facto in cerram quêstoes de direito.
Nós julgamos que o jury, nas matérias
eiveis, não é de tanta facilidade, nem appresenta ura processo egual ao que se-observa
nas matérias crimes. N'estas o direito, que
se-tem de discutir, é claro, e apparece cm
toda a simplicidade (como jucliciosamente
úh o Dezembargador Ferraz), e por conseqüência será de fácil applicaç.ão ; n'aquelias porém as hypotheses se-complicam, o que concorre paraqüe a questão cie
direito se-torne difficil e espinhosa, quando
se-tractarde resolver os casos oceurrentes.
(Exame sobre o Jury.) D'isto concluímos
—que o jury em matérias eiveis não é tão
necessário, nem tantas vantagens desinvolve como nas matérias crimes: até somos
inclinados a pensar que pouca importamcia pôde ter, debaixo de uma relação comparativa. Os inglezes e os americanos do
Norte possuem o typo especial do jury em
matérias eiveis ; i mas quantas diíTiculdades, quantos obstáculos não são elles obrigados a vencer para poderem conseguir
um julgamento directo por este processo ?
Os jurados— como sabemos —julgam sómente dos factos;esses factos são tão connexos com a natureza das cousas, que os
jurados podem conhecêl'-os e juIgál'-os
pela simples rasão, independente de qualquer legislação positiva. Elles sabem que
os crimes são golpes mortàes contra os
seos direitos; e por isso os crimes, que
vêem praticar, de tal sorte os-impressionam que são espontaneamente levados a
julgar com toda a fidelidade de suas consciências. Mas accontcce o mesmo nas causas eiveis ? Vemos nós então a mesma possibilidacleda parte dos jurados para decidir
os casos que apparecercin ? Ha a mesma

8°a

facilidade e promptidão ? Aqui as cousas
mudam de figura. Já nao é sobre factos sómente que os juizes teem de dar o seo voto
e a sua decisão : sobrevem egualmente o
direito, e tem de ser decidido também com
os factos pelos mesmos juizes.
Devendo tomar conhecimento de quêstões,em as quaes, apar de factos, apparece
o direito, necessariamente devem possuir
habilitações tanto para uma cousa como
para outra. Os jurados não podem ter esse
fundo de intelligencia indispensável para
a decisão das causas eiveis ; são homens
tirados do povo, não lettrados, não conhecedores das leis, incapazes portanto de
julgar nas questões em que mais sobresahe
o direito.
Ordinariamente nas causas eiveis as
questões de direito são mais freqüentes do
que as de facto ;—e como poderão conhecêT-as, analysál'-as, e sobre ellas pronunciar o seo voto, se ignoram as verdadeiras
bases, os verdadeiros elementos para taes
decisões ? Em último caso, ver-se-hão
obrigados a seguir a direcçao dada pelo
presidente cio tribunal, quando expoz a
controvérsia. Somos de parecer que esta
instituição do jury não poderá receber jámais uma fôrma directa nas causas eiveis :
o que concedemos é que em causas eiveis,
que forem mais férteis de questões de facto
do que de direito , os jurados incontrarão
menos embaraços. E' até onde pôde chegar,
no nosso intender, a applicação prática
efeste modo de julgar em matérias eiveis ;
e querer ir mais longe, alargando ® seo dominio — diz o mesmo escriptor portuguez
ha pouco citado — é constituir-nos em difficuldades, de que não poderemos sahir, luetando em contradicções manifestas, como os inglezes, que, admiltindo
a theoria para umas e outras causas; vêm
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as vantagens epie (Pelleconhecidas
fazer
de
juizes permaa cahir cm julgamentos
Nós porém comprehendemos
resultam.
ncntes.
o-oecupa : distinguio
que
matecm
pensamento
considerado
o
Eis-aqui jury
eiveis, causas de direito e
causas
as
mos
o
baluarte
é
rias eiveis. Estainstiluição,que
de facto, das causas crimes-—de factos— ;
delictos,
os
parece
contra
mais poderoso
e decisão d'estas pôde ter
conhecimento
o
ressentire
importância,
sua
a
perder toda
no jury ; mas que se-elê
facilmente
logar
se
e
necessidade
proveito,
sede falia cie
facilidade, quando se-tracta de comegual
eiveis.
matérias
em
a-considerâmos
de direito, é o que
mquestões
nao
plicadissimas
consultámos,
Dos auetoresque
notar que o mesdeve-se
E
contestamos.
todo
de
seja
contrâmosum só, cuja opinião
mo Tocqueville parece dar a intender que
do
respeito
a
quenos-importa
pronunciada
receber apsó
de
tal
modo
poderá
julgar
seos
os
pasestabelecer : seguiremos pois
11'aquelles paizes onde a
prática
do
plicação
que
sos, e fácil será deprehender-se,
civilisaçào tiver caminhado rapidamente.
o
obras,
suas
de
colhermos
extrairmos ou
: « Nos processos eiveis, todas as
diz
Elle
tractam
Uns
sustentam.
parecer que elles
não tracta de questões de facse
vezes
os
que
esses
são
e
somente do jury criminal;
um corpo judiciário appaé
só
o
tos,
jury
outros
instituição:
que melhor falam d'esta
rentemente. (Démocr. en Amériq.)
dizem tão pouco, e tão de passagem, sobre
não incontrâmos no
o
se
Vejamos
que
isso
o jury em matérias eiveis, que por
em matéria eivei, podemos incontrar
insufficiencia
jury,
a
intender
a
dão
mesmo
modo ordinário de julgar, n'um corpo
no
considerada.
assim
instituição
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de juizes nomeados pelo governo.
Maçarei, cujas opiniões tanto respeitanas causas eiveis,
incontestável
—trilha
YJ
que
casos
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inos, e que,—salvos
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causas
n'essas
que
como
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pusempre o verdadeiro
com mais colegislação,devem
a
julgar
toda
maem
do
jury
bíicista, nada diz a respeito
aquclles,que consumterias eiveis, e oecupa-se tão somente do nhecimentoe justiça
miram parte de sua vida no improbo estudo
Polit.)
Droü
du
criminal.
(Elem.
jury
de direito estão n'este
Seos
leis.
das
juizes
crimido
só
trãcta
também
jury
Deloíme
é que ninguém melhor, do que
claro
caso,
mais
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o
partieste
e
é
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que
uma decisão, ninelles,poderá
pronunciar
Inglade
Constituição
da
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mais apto para tomar sobre si a
será
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l'Angtelerre.)
de
terra (Constitui,
nas causas eiveis. O poder
de
tarefa
e
julgar
distinetos
Um dos mais
jurisconsultos
caso, deve ser confiado a
tal
em
Merlin,
illustrado
judicial,
o
escriptores da Europa,
lettrados, não áquelles que, posto
homens
resa
silencioso
se-conserva
egualmente
tenham probidade, intelligencia e opide
é
e
eiveis
que
matérias
em
;
do
jury
peito
não têm todavia a qualidade
nião
dedo
pública,
tractasse
não
elle
jury
suppor que
— o conhecimento das leis,—
essencial,
convencido
estar
relação,
por
baixo (Testa
na decisão de uma causa,
se-haveriani
Como
Jude
cfellc
cia necessidade
(lléperloire
hode
judiciarias,
cheia
questões
graves
desinmais
dá
risprudence.) Tocqueville
sem noção alguma do dido
meus
imapovo,
escriptor
Este
á
matéria.
voivimento
de facto estão por sua na?
Os
reito
juizes
é
eiveis
causas
em
preferigíria1 que o jury
cie julgar nas questões
veí ao modo ordinário de julgar, e quer tureza inhabilrtados

-

RIS.

85

sôde direito: ha ama linha, que extrema e se- vontade acceitãmos.—«Sereílectirmos
¦para as altribuições respectivas a uns e a ou- bre as diversas maneiras de processos, que
ao conhecimento de um
tros juizes—aos de direito, e aos de facto. podem ser levados
uns
Supponhamos que existem dous tribu- jury, facilmente reconheceremos que
simples, que para decinaes de jurados, um trabalhando sobre as são de natureza tão
aos jurados o bom
matérias crimes, e outro sobre as eiveis,- dif-os serão suíficientes
n'ouou antes um só tribunal, que tenha por fim senso e aprobidade,cntrctanto que
além
tractar de umas e d'outras. Se considerar- tros ser—lhes-ha necessário possuir,
indispensáveis, comos com attenção as diversas questões que d'estas duas qualidades
oudaproíisapparecem, as clifferentes circumstancias nhecimentos especiaes d'arte,
com que tem relação a controvérsia.
os
são
incaminharmos
se
se-manifcstam;
que
se o roubo, a morte,
Assim
convenjulgar
seguir,
de
para
teem
pois
elles
processos, que
foram comcer-nos-hemos de que não poderão ser ou outros factos similhantes
se da parte
tractadas e discutidas egualmente, isto é, mettidos pelo que é aceusado,
culpavcl, e
com egual facilidade. Debaixo da primeira (1'elle teve lugar uma intenção
hypothese, discutir-se-hão factos, e os ho- mesmo qual o peso d'essa culpabilidade ,
^as duas primeiras qualidades inmens do povo poderão concorrer com o basta ter
a
seo voto justo , porque—como já vimos— dicadas. Porém se a questão sc-refere
'vida comobjectos de agricultura, de commercio, de
da
conseqüências
são
factos
os
os juizes
mum, e assim podem ser julgados com artes ou de sciencias, é claro que
d'estas
todo o rigor da consciência ; mas debaixo devem ser eleitos d'entre as pessoas
da segunda hypothese, de que maneira se- profissões, por serem as mais aptas para
rão tractadas e manejadas as questões, e decidir a questão, ao mesmo tempo que
confiança das partes interessapor quem ? Excerto que nas causas crimes merecem a
apparecen direito; mas, como já tivemos das. (Silvestre Pinheiro, Cours de Droit
e
oceasião de observar, o direito é tão sepa- Public.) Elle reconhece a necessidade
nós não
radodo facto nas questões crimes, que po- utilidade de um jury especial: mas
n'este ponto
dêmos dizer que ao juiz presidente do jury podemos recoiihecêf-as, e
admité que cabe a decisão jurídica, o que em discordamos do illustre publicista,
do modo
nada offende a infailibilidade da decisão tindo a necessidade e utilidade
dos jurados. O mesmo não suecede nas ordinário de julgar.
O Dezembargador Ferraz, no seo Exacausas eiveis:—n*estas a intelligencia do
Jury, cita as palavras de um escripdo
acção
me
a
todo;
de
domina
juiz presidente
e depois faz
dos jurados é quasi nulla, e afinal desappa- tor ingiez, sobre esta matéria,
como uma e
rece a infailibilidade necessária, porque o uma observação a respeito:
aqui as-comesmo juiz não decide uma questão subsi- outra cousa nos-approveitam,
instituições
diária, accessoria, mas a questão principal. piamos. « Cadauma de nossas
leis, as
O célebre publicista portuguez, que ana- (diz o escriptor ingiez), de nossas
sido suelysou a nossa constituição, e que tanto pa- mais sábias, as mais úteis, teem
mirece inclinar-se ao jury cível, depois de di- cessivamente atacadas pelo despotismo
da
viclir o jury em geral e especial, deixa esca- nislerial. Todas as obras exteriores
teem sido por muitas
constituição
nossa
muito
boa
de
nós
expressões,
estas
que
par
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O QUE É O THEATRO VISTO
vezes deitadas por terra pelo esforço e arPOR DENTROteficio dos inimigos da liberdade; estes inimigos teem penetrado até juneto ás muNão ha no mundo recinto mais veneralhas, que nossos avós levantaram para
defesa de nossos direitos : só um forte ha rando, nem mais sagrado que os bastidores
resistido, continuando de edade em edade de um theatro. Em França, Mr. Couailhac
a conservar-se incontrastavel e inaccessivel já escreveu sobre este assumpto uma phya todos os empenhos patentes ou oceultos. siologia amarella, que apenas custa 100
Se a Inglaterra é ainda uma nação livre, réis; faltava aqui porém quem tractassé
se cila é mais rica e florescente que algum d'esta matéria importante.
outro estado da Europa, deve tal vantagem
Quem vai ao theatro não pôde ter maior
a esta verdadeira cídadella do povo, a este gostinho do que intrar na caixa; é uma
invencivelbaluarte da constituição ingleza, terra de promissão que todos anhelam pisar;
o juizo por jurados, que cada cidadão de- não ha ninguém que não deseje ver o que
verá defender até o último suspiro. » — está por detraz das vistas, como é cons« Porém (observa o Dezembargaclor Fer- truida a athmosphera de lona, os camarins,
raz), sendo tanta a confiança que dão n'estc o buraco do ponto, as luzes, omachinismo;
deleita os espaiz ás decisões dos jurados, intentando ao n'uma palavra tudo quanto
mesmo tempo tantos recursos d'ellas,para pectadores da platéa e dos camarotes tem
chamar os negócios eiveis ao conhecimento mór sabor visto ao pé! A caixa de um
dos tribunaes, onde se-julga sem assisten- theatro é um edifício bem acanhado; conscia craquelles, nos-faz presumir ser seo truida com algumas dúzias cie tábuas velhas,
de panos
credito menos importante... » —
pôde conter suíficiente número
Do que havemos dicto pôde concluir-se caiados com esmero, que offerecem aos
bosques
q' o jury em matérias eiveis não é preferível dilettanti paisagens pittorescas,
ao modo ordinário de julgar; que muitas di- copados, salas regias! Intrar na caixa não
íficuldadesteem de apparecer todas as vezes é a duvida, mas o director da scena? O
terrível, que
que se-quizer confiar a juizes jurados a de- director da scena, cerebéro
cisão de causas eiveis. As auetoridades, a o bolo de mel não pôde fartar, pastor de
o dragão
que recorremos, são mais que suíficientes innocente grei, mais perigoso que
das Hesperides, mais vigilante
do
man'esta
nossa
a
opinião
robustecer
jardim
para
bastidores
leria.por isso pois apresentámor-a, con- que Argos 1 Esta summidacle dos
é de ordinário zangada; toma um certo
liados na sua veracidade.
tenhaes
São estas as nossas idéas. Julgamos que tom emphatico, esua muito; enão
se-abra a esburacada porta de
para as causas eiveis deve preferir-se o medo que
sem que elle solte o dignus est
julgamento ordinário, por juizes de direito, intrada,
ao julgamento por jurados ; uma vez que intrar ei
Bem; já estais dentro; já habitais n'esse
se não dão no jury cível as vantagens, que
inundo imaginário; já palpais um rosai
resultam do jury criminal.
de papel pintado; já vedes como o trovão
Recife,l.°dejulhodel848.
arranjado comum carro
cuidadosamente
é
A. R. de Torres Bandeira.
pelo macliinisla; como o raio c construído
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e que inteiriçaram com um pouco de anil
pelo hábil auctor dos phosphoros? E as
esperanças viçosas que vos-germinavam que se-lhes-deu para parecerem de seda.
Prosegue a representação; a peça tem
d'alma na platéa ?...
A infeliz Jeanne Grey, que espirára no sido horrivelmente pateada e assoviada; e
último acto, toma pão de ló insopado em até o auctor soffreu alguns insultos. Não
vinho, Maria Stuart descompõe o contra- clescoroçôa.
«Voltaire, Moliere, Victor Hugo, Duregra, que a não avisou a tempo. O carrasco descalça as botas, que são empresta- mas, também foram e têm sido pateados;»
das pela empreza ; e o pachorrento e fraco e com esta fagueira lembrança vai para casa
Eduardo VI toma tabaco e blasphema con- receber os parabéns do aguadeiro.
— Examinemos ainda mais um instante
tra os calções que o-opprimem na cintura.
Silencio 1 Vai começar nova peça; a sym- os bastidores, e cuidado não venha o porteiro da caixa expulsar algum phylisteo do
phonia já toca Fervei opus!
Lá vai o chapéo pelo ar, arrebatado sanetuario de Jerusalém. Ora o porteiro
accessoria de
por uma nuvem de papelão ; d'aqui foge-se da caixa é uma personagem
da lua que põe nocloas, porque o aclres- bastante importância. Tem exemplos para
sista deitou-lhe azeite de mais; cFallisoffre- tudo, lembra-se como andava o primeiro
se um empurrão do carpinteiro, que vai galan, e como se-meneava a prima dona
outros tempos. DeixemoP-o
pregar o mar; e por fim fica-se embatu- trágica em
cado, levando com uma columna dorica porém guardar aporta, e voltemos ao nosso
assumpto.
nas costas e uma árvore no peito.
D. Elvira, no tablado, está namorada
Correu-se opanno, começa o espertaculo, o auctor do dramma conversa com o de D. AiTonso, e dentro dos bastidores é
director da scena; está branco como a a protegida de um merceeiro rico. Os cious
roupa da lavadeira; fuma cigarro e todo arrufaram-se por causa de um taful de
elle é ouvidos. A platéa já dá signal de melania grande e agora disputam:
si, começa a pateada; elle não se-póde
D. Elvira (para o público).
conter e exclama:
— Maldito vento! faz com eme as portas
Que demora ! nunca Affonso me-pareceu
se-abram todas de repente, de sorte que
todos diriam que me-patearam este mo- tardar tanto.... (Para dentro: Já lhedisse que elle me não veiu accompanhar...)
nologo.
Para o público: Ter-lhe-hia accontecido
Chegou uma scena terna.
D. Elvira vai á janella ver se o seo cavai- algum desastre! nunca as horas.... (Para
dentro: Faz favor de me nâo quebrar a
leiro chega:
— Como elle vem bello!—diz ella,— cabeça com as suas impertinencias !) Para
suas plumasvermelhas, seoelmod'ouro.... o público: Nunca as horas correram tão
é elle! é D. Affonso! já sinto otropear vagarosas! (Para dentro: Puh! como
cheira a manteiga rançosa!) Para o público:
do seo ginete!....
É o contra-regra que se-incarrega do Senti bater na porta ha-de ser elle....
com que palpita o ineo coração
papel de cavalleiro, porque o actor está a violência
ainda calçando as meias, que são de algodão, m'ò-á$mu«ciá.
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E o público, immerso n'um ingano d'alma, ledo e cego, extasia-se com as momices
daactriz, que, em vez de representar com
animação, cuida no protector, e no amante,
que sempre ha de reserva.
O' bastidores, receptaculo de teias de
aranha, vós sois capaz de cortar cérceas
as mais mimosas illusões, as mais floridas
esperanças!... E ainda ha quem cuide
visitar-vos, quem suspire por gosar do
privilegio de vadiar a monarchia dramática,
onde o sceptro é de páo dourado, o throno
de papelão e lona velha, e a realeza clesapparece ao som d'um apito!
O espectaculo já acabou para a prima
dona; só resta a farça; ella vai repousar
no seo camarim ; accompanhemol-a, e expliquemos physiologicamente o que seja
um camarim.
Um camarim é um quarto pequeno,
com um espelho sobre uma mesa, um
armário, cabides com diversos fatos, aigumas cadeiras, &c. Este et ctxtera devese considerar mais elástico do que uma
luva de pelica vinda de Pariz; pôde conter
em seo seio muita cousa, porque é preciso
que se-saiba que as mulheres têm um instincto de garridice, que nunca as-deixa, e
ha camarim mais sumptuoso do que a sala
d'um ministro de fazenda! Seja o que for,
nós tão somente falámos d'um camarim
de baixa esphera. Um camarim pois é um
throno em que a actriz é rainha, e em que
assume mais auetoridade do cpie um grãosenhor. Alli se-trocam as palavras amorosas; alli se-desnuda um hombro para
fascinar os padecentes; alli finalmente
soffre agros trances o misero, que cahiu na
esparrela de dar para os alfinetes da joven
artista!
Esta é a definição d'um camarim. Quem
quizer ver se faltámos á verdade, abra os

cordões á bolsa e examine á sua vontade.....
É meia noute! São horas do theatro seir deitar, e por isso não dá signal de si
antes das 11 horas da manhãa: é a hora
do insaio 1 Tomae cuidado em não irdes
mais cedo, pois ha perigo de se-revelarcm
alguns mysterios cia véspera.... um ai»
capão aberto, por exemplo, onde se-perde
alguma parte do corpo, que a medicina
sabe maravilhosamente amputar, mas não
res ti tu ir !....
Alpha.

A historia, e mais particularmente a dos
povos que a dos indivíduos, é, como todos
sabem, uma licçâo de grande utilidade, A
maior parte dos leitores só a-folheiam para
passa-tempo, como se-corre pelos romances e novellas. Algumas e poucas pessoas
estudam-a só com o fim de a-sáber; e rarissimas a-aprendem com o intuito muito
mais subido de espremer da multidão dos
factos o çumo da moral, e os princípios da
felicidade, e adubar e fecundar o século
novo com as cinzas c despejos do antigo.
Todavia, alguns rasgos ha na história, de
um tal cunho fundo e magnífico, e tão
interessante pelo character optimo ou pes-*
simo dos suecessos, de que se-compõe, que
ainda que só se-lêampara entretenimento,
deixam, nos ânimos menos reflexivos, corollarios práticos, que aseo tempo e diante
de accontecimenlos análogos se-suscitam
na memória, guiam o intendimento, determinam a vontade, produzem as nossas
acções, e por ellas muitas vezes os interêsses dos nossos similhantes. São correntes
ingressadas pelas tempestades dos montes,
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var- potismo militar; ainda hoje esse despoderramam,
pelas
trasbordando,
que,
tismo durara, se aquelle varão que havia
zeas pacificas,a nata que se-embcbe pela tersua complice, soua
tornar
sabido
glória
ra, e a-fecunda para melhores producções.
moderar-se algum tanto, no gosar-se
besse
é
evanverdadeira
missão
cuja
Os jornaes,
victorias. Das intranhas do anno 1789,
das
solida
a
e
politica,
moral,
solida
gelisar a
o regimen constitucional. Apoz longos
sahiu
vantajoso
mais
fazer,
que
nada poderiam
de extraviados, outra vez chegamos
rodeios
demonse
exemplos
a
reduzir
fosse, do que
efonde éramos partidos: mas que
ao
racioe
ponto
abstracções
as
trações de factos,
nos não ficaram pelo caminho !
viajantes
de
dos
mútuos
deveres
e
cinios dos direitos
violência se-póde fazer,
Tudo
pela
com
que
senão
não
e
pregar
povos e governos,
egualmente executar; o pose-póde
lei
é
Então
pela
mão.
na
que
o livro da experiência
força para proscrever, tem força
tem
vo,
nome
que
honrado
seo
o
a historia desempenha
para obrigar á obediência sem proscripção.
de mestra da vida. .
transgredir a
se-permitta
vez
Uma
os
que
que
Convencidos d'isto, pareceu-nos
sucolor de bem público, olhae a
rectos,
justiça,
corações
os
bons intendimentos,
isso chegar. Hoje sois.
vos-póde
nos-agraponto
qne
ordem,
amigos da paz e da boa
vós o mais forte, matais pela liberdade,
nosconsciência
nossa
deceriam quanto
egualdade e tolerância; amanhã, quando
bom
ao
ale*
povo
déssemos
se
approva,
fordes os mais fracos, matar-vos-hão pela
excerpto.
o seguinte
clesegualdade efanatismo. Quo
escravidão,
cornos
se-cab;ssem
escriptores
.— Se os
de retorquir? Ereis obstáculo para a
heis
os
com
nos-trouxe,
revolução
bens que a
se-queria; foi mister dar cabo
cousa
que
comaslibercabo,
deu
prejuisos de que
de vós: triste necessidade, não ha dúvida,
edinão
se
França;
em
dades que fundou
em fim necessidade. São estes os vossos
mas
senão
revolução,
tal
de
ficassem a história
tende paciência, aguentae-lhe
principios;
acerescentarein
sem
com os seos crimes,
as conseqüências. Derramava Mario o sanalguma
reflexão
nem
uma única palavra,
cm nome da democracia; Sylla em
de
e
gue
somente,
tão
no texto, compilando
Antônio, Lépido e
aristocracia
da
;
nome
se-clisseinfiada, todos quantos horrores
ser útil dizimar as caacharam
Augusto,
nas
e
proram e perpetraram em Pariz,
inda cogitavam em romanas
becas,
que
esta
annos,
Vincias, pelo decurso de quatro
mais arguamos os mata-,
Não
liberdades.
o
cabeça de Medusa forçaria a recuar gefatal noite de S. Barthocfaquella
dores
aos
até
nero humano para largos séculos
a seo fim, assim
chegarem
lomeo;
para
últimos confins da escravidão; a phantasia
forçoso que fizessem, certamente
lhes-era
acereditar,
de
que
espavorida se-esquivaria
contra vontade sua.
muito
aide invòlta com taes monstruosidades,
tribunaes revolucionários, dizem por
Os
Singularisguma cousa boa se-incobria.
não fizeram perecer senão
muitos,
ahi
d'aquelles
a
sima extravagância é portanto
victimas. Pouco é! Ora
mil
seis
umas
se
ver
que lhe-glorificam as infâmias para
e desde os
cousa
a
partes,
ver
por
vamos
Não
revolução!
conseguem que se-goste da
seos principios.
foi o anno de 1793 com suas enormidades
° do Boletim das leis incerra
1.
numero
O
de
era
essa
quem produziu a liberdade;
fundou o tribunal rexoludecreto
o
que
desI
ó
foi
de
si
deu
só
anarchia, o que
].—12

nus.
cionario* Vai este decreto á frente da Mulheres fallecidàs em consequencia de partos prematuros. . . 3,400
collecção, não, segundo cuido, para servir
348
. . .
onde e quando convier) mas como ins- Ditas pejadas, ou paridas.
Vendée* . 15,000
cripção temerosa gravada na frontaria do Mulheres mortas em La
. 22,000
templo das leis, para assombrar o legisla- Creancas mortas em La Vendée.
. .900,000
dor, eembeber-Ihe na alma o horror da Mortos em La Vendée. . . .
de
injustiça. Determina este decreto, que não Victimas sob o proconsulado
Carrier, em Nantes. . . . . . 32,000
cabe no tribunal revolucionário impor jáDos quaes:
mais pena que não seja de morte. O artigo
500
9 dá faculdade a todo, e qualquer cidadão, Creancas fusiladas. . . . . . . •
1,500
de prender e levar á presença dos magis- Idem affogadas. . . ... .'. .' .
264
.
irados os conspir adores e contra*revolu- Mulheres fusiladas. ......
500
.
cionarios; o artigo 13 dispensa de prova Idem affogadas. . . . v ^ . ; .
^00
de testimunhas; c o artigo 16 não consente Padres fusilados.
460
aos conspiradores ter advogado que os-dé- Idem affogados. ...... .'i
1,400
feiida. Otribunal nãoadmittia appellação ! Nobres affogados. . . .... . .
5,300
Esta é logo a primeira grande base em Oíficiaes de officios idem. * . .
na cidade de Leão. i . 31,000
:
Victimas
admiração
nossa
a
fundar
de
havemos
que
Não entram n'esta conta, os que foram
louvada seja a equidade revolucionaria!
na
honrada seja a justiça da caverna! Vamo- I despedaçados em Versailles, no Carmo,
arnos a ver agora as bemfeitorias d'esta grande Abbadia, na glacière d'Avignon, os
cie Toulon e Marselha depois
justiça. O republicano Prudhomme, que cabusados
os
bem se-sabe não queria mal ã revolução, dos assédios de ambas estas cidades, e
e escreveu a sua obra quando o sangue degollados da cidadinha de Bédom na Pro*
fumava ainda de quente, cá nos-deixou vença, cujo povo pereceu, do primeiro até
seis bons volumes de particularidades. D*es* o último*
Para se-cumprir e executar a lei doô
tes, dous inteiros são diecionario, onde
vem todos os criminosos com seos nomes> suspeitos, de 21 de septembro de 1793, mais
sobre-nomes, appellidos, edade, naturali- de cincoenta mil commissões revoluciocladeyOccupação, residência, data emotivo nãrias se-levantaram pela superfície da
dacondemnação, dia e logar da execução. França. Segundo os cálculos do conven« Ahi se-acham na conta dos guilhoti- cional Cambon, importavam annualmente
nados, 18,(313 victimas, distribuídas pelo em quinhentos noventa e um milhões de
assignados.
seguinte modo:
Cada membro efestas commissões tinha
Ex-nobres. .... ... . . . \ 1,278
750 tres francos por dia (mil réis), e eram
.
Mulheres idem
estes sujeitos quinhentos e quarenta mil
Mulheres de lavradores e ofíiciaes
mechanicos. ......... 1,467 aceusadores, com auetoridade de condem350 nar á morte. Só em Pariz se-contavam
Religiosas.
. .
. . . . •
1,135 sessenta commissões revolucionárias, cadaPadres
Fidalgos de diversas qualidades. . 12,633
uma tinha sua cadeia especial para prender
18,613 os seos suspeitos.
Total
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« manos deixaria nunca de ser mui respeinobres,
só
são
não
notar
Ha-de-se
que
«tado; outras, cujo leite seccára de relista
na
aqui
figuram
os
que
padres, frades
« pente, ou á força de susto, ou porque
senão
fosse
não
gente
se
dos mortuarios;
d'entre os braços lhes-haviam
e
«
seio
do
houvirtude
a
d'essa canalha, estúpidos,
meninos, todas estas
ósseos
«arrancado
do
terror!
regimeu
o
vera sido realmente
«cahiam a granel de dia e noite precipiMas o peior é que ahi apparecem também
novo inferno. Aqui vinham
«tadasn'este
diversos
cie
nobres,
não
18,923 homens
de cadêa em cadêa,
rastos
a
trazidas
«
dar,
lavradores
de
mulheres
estados, e 2,231
fracas mãos apertadas e estaladas
e officiaes de officios, 2,000 creanças gui- « com as
indignas algemas: algumas se-vi«
entre
em
arcabusaclas:
e
affogadas
lhotinadas,
de gargalheira! Intravam umas
até
«
ram
negode
crime
suppliciavam
por
Bordeus
desmaiadas e trazidas em,
áantismo. Mulheres! Mas sabeis vós uma «sem sentidos,
dos carcereiros, que riam de as
«
braços
nenhum
em
nenhum
em
paiz,
cousa? Que
outras í^um estado de pasmo;
ver;
«
assim
em
terra,
da
nação
nenhuma
em
tempo,
assim dizer estúpidas:
«
as-tornava
separa
nunca
que
nenhuma proscripção politica;
mez especialmente (antes do
ultimo
«
no
carrasco,
do
ao
braço
mulheres
intregaram
era a actividade dos
«9
doThermidor),
Roma
em
desgarrada
outra
salvo uma ou
dia e noite andavam aquelles
de
«infernos:
Inglaterra
em
imperadores,
dos
no tempo
chaves em movimento; chee
°,
«
ferrolhos
e
Thiago
Maria,
rainha
a
8.
sob Henrique
serão sessenta pessoas para
2.° 1 Só o regimen do terror deu ao mundo «gavam pelo
ao patibulo; no dia seguinte já
O miserandp e vil espectaculo da matança «irem
ás turbas, « eram suppridas por cem novas, a quem
creanças
e
mulheres
das
jurídica
«sorte egual aguardava para o dia immee por atacado.
\ O Girondino Rioufíe, preso com Verg- «diato.
« Quatorze raparigas mui moças de Verniaux, Madama Rolland, e seos amigos na
candura, e que
Conciergerie, relata o que se-segue nas « dun, de incomparavel
«pareciam umas virgens infeitadas para
suas Memórias de um Preso:
foram levadas todas
« As mulheres mais formosas, mais mo- « uma funcção pública,
Todas desappare« ças, mais agradáveis, cabiam confusa- ft junctas ao cadafalso.
foram ceifadas em sua
e
súbito,
de
«
ceram
d'este
dentro
(aAbgolfão
« mente para
das Mulheres, no-dia
Pateo
O
ás
«
se-irem
sabiam
cVoncle
primavera.
« badia),
para
representava
« dúzias inundar de seo sangue o cadafalso. « seguinte aquella matança,
derrotado de suas
« Parecia andar o governo nas mãos « um taboleiro de jardim
tempestade. Nunca
«cVaquelles homens depravados, que não « flores por fúria de
os presos, tamanha
« pagos cVaffrontar com seos gostos mons- «vi entre nós outros,
se-nos-accencleu pe«truosos o sexo dos amores, lhe-votam de « desesperação, como
;
«mais a mais um ódio implacável. Ra- « rante aquella feridade.
« parigas pejadas, outras paridas de ha
(Continiiar-sc-/ia.)
« pouco, e que ainda andavam no estado
« de fraqueza epallidez, que vem após este
« grande trabalho da natureza, e que nem
« entre os povos mais silvestres e deshu'
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mo n'estes casos sübiíos mostro minha stifficiencia, e ando sempre provido de canteCORTE NA ALDEIA.
Ias para os taes reeontros, porque oceasião de fazer bem nunca se-ha-de perder,
À linguagem mais pende do uso que da levo do tudesco para traz, como eortezão
rasão epor isso se-chama lingua materna, soldadeseo, e chegando-me ao limiar da
porque nas mulheres, que menos sahem da porta, perguntei-lhe se era ahi o senhor seo
pátria, se-corrompe menos o uso do falar pae. A rapariga estava bonita como o ouro
coinmum, posto que ellas saibam pouco da de sua vasquinha amarella quartapisada,em
rasão de seos princípios.
mangas de camisa, seos cabellos atados
Corte na Aidca. 67.
com uma fita incarnada, tão cie verão que
^Receais que a que ingeitou príncipes, vos-ride vòs de mais serêa pintada, e por
mais louros que salmonetes, acceite agora mais ajuda, em me-vendo, ficou fraca, e
um fidalgo retraído na alclea, donde sáe dizendo-me—é fora da eidade,virá amanha
com as galanterias mais penugentas que pernoite,—ao despedir fez-me uma misura
marmelo temporão ? 73.
com um reeacho que me-aleijou ; e assenOs contos edictos galantes devem ser na tae que é um camafeo de pequena em fora:
conversação como os passamanes, e guar- e eu com isto venho espirrando, lançando
niçoes nos vestidos, que não pareça que mais faíscas de amor que estrellas com
cortaram a seda para elles, senão que ca- soão. Eufroz. 20.
hiram bem e velaram com a cor da seda ou
Se aventurar ou perder a vida me-valesse í mas meo mal é de qualidade, que a
pano sobre que oL-puzeram. 86,
ousadia tem conclemnação desesperada, a
EUFfiOZINÀ.
covardia dá-me tormento immenso, qualquer d'estes extremos nega meio a meos
Eu vi já cavaleirão dos da Guarda, an- cuidados : vejo-me entre elles qual se-via
ligo como espada de lobo, contar por tim- Phineo entre as Harpias no seo faclario. 26.
bre de suas façanhas cFessas finesas, e pasBasta que estais satisfeito : e um ingano
irar a linha dos extremos cVainor por uma de affeição é mais brando que veluclo de
gentil senhora, mais ferrugenta que alvião Bragança, e vai a Mina para recreação de
achado em parclieiro, elle cuidando que um namorado. 27.
dera em covão de aljofar 1 Mas, senhor meo,
E estando assim, erguia de quando em
passou já com a soberba dos balandráos e quando uns olhos verdes claros, humidos,
todas essas outras antigualhas áePoraquel orvalhadosde alegria socegacla, tão granposligo viejo, Buen Conde Fernan Gon- des e graciosos como todo o primor das
sales. Portanto fazei-vos de volta, se arri- Charites : por maneira, que com rasão sebastes sobre essa costa brava. 18.
pôde chamar a quarta Graça : e pondo-os
Passando agora pela porta de minha ra- em mim a tempos furtados com um olhar
pariga, achei-a falando com uma nossa quebrado surrateiro e brando, atravessavisinha ao pé da escada de dentro ; cu co- vam-me. 33.
Guarde-vos Deus de ira do Senhor e de
alvoroço do poYC— de doidos em logar es-
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mil affrontas por lhe-dar uma vista, mudando os pés comogrou, dormindo com os
olhos abertos como lebre, e leva-me a melhor edade, muitas vezes sem fructo : e se
me-paga, posto em vezes meo serviço, diz
que me-faz mercê (escoimada por meo
suor) e acha theologia para lhe eu inda ficar devendo ! 259.
Lembrem-vos, pois me não esquecem,
passeios da ponte bem logrados... rouxinoes de Vialonga com'seos atitos, arrepiquês de saudade, suspiros ao lume d'água
de N. Senhora da Esperança, quando o
sítio estava em calmaria. 263.
E a rapariga a tempos tem umas picas
de amor, que lhe-dão estremada graça; e
uma volta de olhos, que tremem as carnes.
267.
Quando contemplo comigo que estive á
falia, rosto por rosto com a senhora Eufrozina, e que ouvi aquellas doces palavras de
delicada pronúncia.aquellas rasões brandas
e discretas, aquelles risos das mesmas Charites, aquelles temores honestos,os favores
escassos da vontade liberal, e n'istojunçtamente os olhos que farão clara a noite
escura, os cabellos intrançados que representavam todo o thesouro do mundo ,
aquelle rosto do mesmo sol, aquella presença de Pallas, aquelles ais frautados
quando se-maguava... por certo eu me-espanto como não abafei em tanta glória e
perdidos os espíritos... E d'outra parte
quando cuido que tive coração para meapartar d'ella, fico frio e nunca homem
commetteu tal ousadia. 285.
E não me-negareis ser esta a principal
inclinação portugueza (de namorados), e
íPesta lhes-veiu a cavalleirosa união, eprimor que têm sobre todos esses outros, ees"
timarem as mulheres sobre todos. Porque o
inganoso italiano &c. o alegre francez &c.

(léa-se) Só o portuguez, amego e timbre
dos hispanhoes e griinpa de todas as nações, como atilado, gentil, galante e nobre
esposo, compadece todos os effeitos de
amor puro; não consente mal em sua dama;
não soffre ver-se ausente d'ella; busca de
noite e de dia onde, e como a-veja; queria
sempre estar com ella; emagrece com cmU
dados e má vida, muda toda a má condição
em boa, queima-se por dentro em pensamentos, que humilde representa com lágrymas e suspiros, signaes de verdadeira
dor. Em. todo seo querer unido e conforme
com od'el!a, constante na sua fé, e chama
sempre por ella einjsuas affrontas: como asalcança nunca deixa até morte, e assim asfaz senhoras cie si mesmo ; não pertende
proveito,salvo od'ella, pelo que commette
foito todos os perigos ; nem dormindo
perde d'ella lembrança, antes n'isso se-deleita, determinado em viver e morrer com
ella : se desespera, mata-se ou faz extremos mortaes. Tudo isto e muito mais seacha, no bom portuguez, da sua natural
consternação apurado no amor... Sei-vos
dizer que homem muito namorado nunca
fez muitas baixezas. 295.
Ah 1 mas quantas vezes cria o pai no
filho inimigo cruel, e brinca innocente
com o seo matador! 307.
O* desaventurado d^quelle a que Deus
deu uma só filha, que esta é o preço a
que atiram todas as desaventuras do inundo,
e ellas atrevidas para todo o mal... É
grande ingano fazer nenhum pae fundamento de filha: os filhos, se erram, têm
emenda, e nos erros da filha não ha cura,
nem n'ella arrependimento: com suas meiguiçes e branduras embebedam o juiso do
pae velho, afeiçoado a fraquezas, e por
detraz o-vendem com suas astucias com
sobeja fouteza. 307.
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O' vida comprida, quão caro custas!
Os teos longos dias são monte grande de
males, e a muita edade ura cárcere de muito
tempo. 308.
Eis-me aqui que por mim o-digo, dês
que tive esta filha, dei iim nó no coração
pola amparar e subir a grande honra e á
triste de sua mãe, que com a alma no papo
não sabia falar em outra cousa, senão incomendar-uFa: quantas vezes perdi o somno de noite em contas sobre ella, e de dia
fazendo o offício da formiga: agora que
cuidava descançar de tão grande carga, e
honrar-me com o casamento que Ihe-tinha,
a senhora apousentou-se primeiro com seo
gosto e minha deshonra» 309.
Velei meo quarto da vida, remei o meo
remo com muito suor, a ninguém dei vantagem nos exercícios da virtude e cavallaria,
ganhei por minha lança o que tenho, e á
fôrça de meo trabalho e cuidado. Passei
té qui minha rota de uma onda em outra;
agora qüe me-parecia que ia segurando
o porto, intrando por esta barra á vista
já d'elle, com quem cuidei acabar a viagem
contente, ãfundaram-se-me todas minhas
esperanças e fundamentos de tão longe
tènteaclos, como nau que toca nos cachopos. 340.
ARMAS — cavallauia &c.

(Corte na Aldeia). Principio do século \ 7.
1
Sobre a antigüidade delettras, empresas
e tenções nas armas, usadas dos nossos
príncipes desde tempos mui remotos, vej.
a p. 14 e 15, aonde vem muitos exemplos
de príncipes &e. &c.
Bastarda-— Gineta — Chaças do cavallo
p.

3.

¦¦-'•¦-

3

Fazer ierco.
Sobre a origem das armas e tenções, com
muitos exemplos cie insígnias ciadas por
armas a cavalleiros, com allusão a algum
feito insigne por elles praticado &c. &c.
15.—Explicação de muitos emblemas de
armaria. 17.
õ
Lançar o cavallo. 20.
Quarlão—espécie de cavallo.
.7
Barbacã—muro ao fosso* 112.
8
A honra se-apura e sustenta mais na
guerra que na corte e nas escholas, 114.
Nos pavezes e escudos, em que se-conserva a memória dos princípios dé nobreza.
HZi — i. e. pelas armas, e tenções allusivas a grandes feitos militares.
¦¦''..'."'..".'

Que paciência e soffrimento dos soldados, trazendo sempre como grilhões o peso
das armas—o cossolete — o morrido—o
pique — omosquete — e o arcabuz. Trai
isto trazer o somno resistado pelas leis do
tambor; aceudir ao seu quarto no melhor
do repousoi e no maior escudo e geada do
inverno, passear á sombra das nuvens carregadas cPagua, sem mais luz que a dos
relâmpagos, e mais lume que o do murrão,
e ter por cama a terra, que de ordinário
serve aos soldados que se alojam no campo
ou fronteira dos inimigos. E se d'El-Rei D.
Afíonso Henriques, do Condestable D. Nuno
Alvares Pereira, do Conde D. Pedro de

¦

'¦
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Menezes e de outros generaes portuguezes
lemos que muitos annos inteiros durmiam
as noites, sem despirem a malha e couraças
com que pelejavam de dia, que colchões
Ihes-podiam servir para tão ásperos lançóes,
senão fossem as carretas da arlilàeria,
o espigão dos muros, e o reparo dastrincheiras c barbacansl \ Quem pôde ser mais
temperado e sóbrio do que o soldado, do
qual tantas vezes a necessidade é cusinheira, o escude ou cossolete a mesa, o
murrião, o pucaro e fome a iguaria! 115.

COSTUMES E PARTICULARIDADES DO ANTIGO
VIVER DOS PORTUGUEZES.

(Corte na Aldeia). Principios do século 19.
1
A ceia era cedo, pelo menos no campo:
e depois d-ella tinham logar longas práticas,
como os Diálogos da Corte na aldeia p.
2. — Vej. tb. p. 44.
2
Ha cortesãos que, por aformosearem a
obra e facilitarem melhor os rasgos da
penna, vão incadeando as lettras pelas cabecas, como sardinhas deGallisa; e de
11
maneira confundem a escriptura, &c.
vários
e
empregados
Nomes dos oíficiaes
3
Í16V
do exército—p.
Chance lia e selio dá carta—V. p. 14
12
é logar algum tanto ihlcado. Parece que
—As
na
chancella
era
impresso
sêllo
o
desas
Também não são para despresar
cartas como hoje, se-fechavam com o sêllo
cousas
as
contando
soldados,
dos
cripções
de armas. Sobre as differentes formas e
d'elles com mais propriedade que os cord'este sêllo v. p. 14.
tesãos e escriptores—o campo em ordem, gravuras
.
4
,'
azas,
as
rosto,
o
esquadrão,
do
a cabeça
Em Portugal é cousa muito antiga os
os lados e as costas d'elle, o logar das intrazerem tenções e emprezas com
signias e bandeiras e dos instrumentos, príncipes
ainda as-usovám mixturadas nas
artilheria e bagagem, a guarnição dos lettras, e
armas reaes, que,pôsto que n'aquelle tempo
mosqueteiros, as mangas dosarcabuzeiros,
não estavam tão apuradas como agora. ^,
as companhias dos alabardeiros, ar cheiros,
D. João 1.° trazia, &c. &c. &c.
besteiros, cscopeleiros e piqueiros, clispon- El-Rei
do nos combates cada uina cFestas cousas p. 14.
I
em rasão e termo militar. 117.
A quem Deus guarde — fórmula com
13
que rematavam as cartas.
6
E egualmente no assalto ou defensão, ou
Visitas de nojo.—Uma senhora, enojada
fortaleza, saber dos fortes os bastiões, torres, muralhas, ameias, barbacãs, parapei- por a morte deuin seo irmão tomava as
tos, corredores, bombardeiras, setteiras, visitas em uma camilha (catte oumarqueza,
torreões, baluartes, terraplenos, platafor- ou sofá) como as mais costumam. A esta
mas, respiradouros, casa mata, rebelins, mandou visitar outra parenta sua por uma
vias secretas, porta mestra, porta falsa, pessoa de auetoridade, que intrando na priachou tão escura, de., na mesponte levadissa, cavas, minas, fossos, re- meira casa
se-achava a casa da caparos; contrafortes, contraminas e contra ma escuridade
milha. 33.
reparos. 117.
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Vós, que sois do amável sexo
Ardentes adoradores,
Que esvoaçais entre clamas,
Qual leve abelha entre as flores;
Mancebos, o mundo é vosso,
Mil bellas o mundo tem:
Mas não choreis as cpie á sombra
Repousar das aras vêm.
Se um jardim florido, immenso,
Incontrais na sociedade,
•sQue importa que poucas rosas
Lhe-furte a mão da piedade ?
Poucas rosas, cpie dispostas
Vão depois na solidão
Lançar mais doces perfumes,
Seguras de ousada mão»
Vagae! segui livremente
Tantas nymphas, tantas graças,
Cuja fuga é sempre rindo,
Cujos dcsdens são negaçaíis.
Os praseres vos-rodeiem,
Os jogos emtôrno vôein,
A mocidade vos-ria,
Espessos mirtos vos-c'rôcm,
Que falta aos desejos vossos?
Porque assim vos-lamentais,
Quando uma rola vos-foge
D'eutre os flóridos mirtaes?

Silencio, paz e ternura,
Alva e celeste innocencia,
E a vista de um céo risonho
Lhcs-dourem toda a existência.
Murmúrio de castas fontes,
Perfume de simples flores,
Lhes-paguem jardins, que infestam
Os abutres e os açores.
Eu vos-odeio, eu vos-chóro,
Corações desinspirados,
Oue ao viver chamais, exílio,
Cárcere aos muros sagrados.
Córae dc vossa loucura,
Correi a ver mais ao perto
O Éden recatado ao mundo,
No seio (1'cstc deserto.
Modestas virgens o-habitam,
Que só não têm liberdade
De colher em fruetos (Fonir*
As pestes da sociedade.
Segui-me, segui-me a Coutos:
Intremos.... abriu-se o templo!
Seos ermos, ao mundo ignotos,
Inteiros d'aqui contemplo.
Não vedes sobre os altares
Com graça ingrupadas flores,
Lançar torrentes de aromas,
Brilhar co'as mais vivas cores?
prados invisíveis
pois assoma a aurora.
zcphyros, fontes
surrisos de Flora.

Uma pobre rola amante,
Que abrindo as azas ligeiras,
Vai sumir-se a caçadores
Entre amantes companheiras.

N'esscs
Também
Lua, sol,
Lhes-dão

Do Libano opacos cedros,
De Sião bosque tranquillo,
Vós, Palmeira de Icluméa,
Rcccbei-a em vosso asylo.
31 março — 1849.

Essas pois, que imagináveis
Lastimosas prisioneiras,
Sabem, cultivam, passeiam,
Disfructam, são jardineiras,
xxiv. — 1.

.:.
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Vêde-a a
Mais flores;
Estes lírios;
Não são já
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coroar essa imagem
estesjasmins,
estas rosas,
de seos jardins:

Vede impressos nos seos rostos
O que lhes-doura a existência,,
As virtudes da piedade,
Os praseres da innocencia.

Nem céo, nem terra as-crearam,
Vence industria á natureza,
Deu mais vida ás suas flores,
Sem lhes-dar menor belleza.

A amizade entre ellas reina:
^Os incautos cia amizade
Não dobrarão por ventura
Delicias ásoledade?

Sabeis que mãos feiticeiras
Obraram prodígios taes?
Eis o trabalho e os recreies
I)'essas piedosas Vestaes.

Mas basta, insensatos, basta!
A' scena se-corra o véo;
Não profanem vossos olhos
Mais tempo osatrios do céo.

Eil-as no coro apparecenr;
Ao som dos órgãos divinos
Seos espíritos, quaes anjos-,
Sobem nas azas dos hymrios.

Ide no mundo esquecêr-as
Em vez de as-ircles chorar,
E o vosso mundo vos-baste,
Como lhes-basta um altar.

Innocentes e
IVesías vozes a
Sem perturbar
Infunde n'alma

Mas esperac: respondei-me l
Consultac vosso interior;
^Sois ditosos co'os surrisos
Deum falso, inconstante amor?

macias
mixtura,
os sentidos,
a ternura.

Cessa o canto : o pensamento
Dos astros rccahe no pó,
Búscal-as ainda no templo..»
O templo jaz mudo e só.

Sabeis vós o que amor seja?
Satisfaz-se o coração
Com esses fogos incerlos,
E essa eterna agitação ?

Fascinada a phantasía,
Rompe a invejada clausura;
Oeio doce a doces lidas
Se-rcvcsa e se-mixlura.

Não virá talvez um dia,
Em que, mais sábios, queirais
Unir os vossos destinos
A' melhor cPentre as mortaes?

Conversações deleitosas;
Leitura a variar incautos*j
A agulha a pintar na seda ;
A música, os ternos cantos.

Como a-haveis de achar no mundo?
No mundo, cujos ingànos
Vós conheceis, ajuclastes,
Seguistcs por tantos annos?

A' sombra cPaquelles bosques,
N'aquelles molícs passeios
Também pois das musas entram
Os apraziveis recreios.

Tremcreis deum laço eterno;
A vossa pena consiste
Em pensardes que a virtude,
Ode não tendes, não existe.
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Então aqui vos-espero
N'estes quietos retiros;
Estes muros que insultaveis
Ouvirão vossos suspiros.

De estranhos somente é visto,
Tem louvor, é cubiçado;
Mas das flores, mas dos fruetos
Não é jamais despojado.

Entre estas virgens mimosas,
Que severa educação
Fôrma, longe dos humanos,
A' sombra da solidão,

Mil vezes feliz, mil vezes
Quem ousa á luz da verdade
Queimar á máscara d'ouro
Ás larvas da sociedade.

Vireis procurar o objecto,
Cuja ternura innocente
Vos-deve tornar a vida
Risonba, pura e contente.

Medrac, sagrados Mosteiros,
Medrae, despresando a inveja!
Jamais fulminar-vos possa
Calúmnia que em vão trovej a:

Não
Onde
Onde
Vosso

detesteis um recinto,
Amor, onde Hymeneo,
um Gênio, amigo vosso,
thesouro escondeu.

Pensae,
Cresce em
Em graças,
Dourar os

pensae que alli vive,
virtude, em talentos,
aquella que ha-de
vossos momentos;

Qual arbusto delicado
Que a viçosa louçania
Mostrar em seo próprio clima,
Em seo próprio céo devia;
Mas foi, por mão desvelada,
Trazido a estranhos logares,
Onde murcho cederia
A influxo de infestos ares,
Se da estufa compassiva
Lhe não fosse aberto o seio,
Onde vegeta e floresce
De arbustos eguaes nomeio.
Alli não receia as neves,
Não treme da tempestade,
Cosa o sol, vive no mundo,
\ .vendo na soledade,

'Brilhac, como ilhas floridas
No meio do mar profundo
De vicios, crimes e horrores,
Que alaga, que abrange o mundo.

Sede oasylo das virtudes,
Do Éden a propicia intrada,
Inlace dos céos co'a terra,
Do Empyreo a sublime escada.
Antoinio Felicia_nO de Castilho.

POEMA
(POR A. DE VÍGM'.)

Yo amo mas a tú amor que a tú vida.
Pvov. Hispanhol.

A Volúpia seria quem, a oceultas,
?'ra seos mysterios accendeu as lâmpadas
Solitárias, que aqui por entre os gazes
E o crystal transparente a luz derramam ?
Maura janella no balcão se-eleva,
Ao puro sopro da caimosa quadra ,*
Inesperada aurora á meia-noite
Surgir parece co'Õ nascer da lua.
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Que os raios- diíTundindo empallidcce
Os cambiantcs fulgores côr de rosa ;
Por toda a parte absorve c prende os olhos
O mórbido veludo das cadeiras
Cariciando, e a scrica ottomana
Onde o livro descança, a movei pêndula
Do relógio ondulante entr'aureos vasos,
E ao leito recostada uma belleza.
Oh ! jamais em Madrid o cávalleiro
Verá unido á arte tanto incauto;
Por attractivos taes nunca de noite
A viola harpejou meigos rimanccs,
[rara
Nem na egreja oihos taes jamais se-ergucDo rosário p'ra o céo; nem mãos tão alvas
Viu jamais no infinito amphitheatro,
Sob a negra mantilha auri-infeitacla
O Toreador, de applausos excitado.
Oh! vós que aítento olhar nunca em segredo
Buscou captivo de brilhantes olhos,
Amantes, hispanhoes dos olhos negros,
Se sob a perla e o ouro a-idolatrastcs,
A' noite, qual de vós não almejara
(Aponta fina d'andaluza adaga
Devera de fenT-o) aos pés prostrar-se
Tão lindos c beijal-os, carinhoso,
E o collo, e o seio, no frescor da noite,
E a negra coma que lhe-abraça os hombros,
Como o salgueiro que debruça as ramas ?

Apenas cada dia a triste esposa
Sente nos lábios seo gellado beijo
Cahir-lhe sem amor;—o seo affccto
Cresce entretanto co'o desclem quea-mata.
Talvez juneto de esposo mais constante
Um desejo infiel tc-desvairára
O espirito, ó mulher ; femineo affecto
E' qual infante vário, que já farto
De seos brincos, ufano os-despeclaça,
Calca aos pés leviano immovcl rosa,
E segue a borboleta, que lhe-foge.
Três lentas horas entretanto soam ;
E' triste a voz do tempo a quem suspira
Em abandono cru ; suas pancadas
A saudade lethal lhe-clespertaram ;
Da lâmpada impotente decrescia
A ílamma vacillante, similhando
Moribundo que á vida inda consagra
Errante extremo olhar. Tudo que a-cerca
Se-lhe-antolha sombrio ; o crucifixo
Pendurado agitar parece a sombra ;¦
Frio intenso a-repassa ; as fortes dores
Os soluços e as lágrymas não sabem :
Immovcl, impassiva na apparencia ,
Morde a insensível mão, louca de zelos.
Longo silencio vai ! ouvem-se passos ;
Aberta a porta, assoma o esposo em ancias;
Ella não treme, não, ao seo aspecto
Pallido, como núncio de desastres 1
Sem dó, sem compaixão ò-vé aííücto
Que ao seo leito se-arrasta qual p'ra a camCurvado sob as pregas do seo manto [pa,
Nem já co'a própria espada ao menos pôde,
Nos joelhos firmado a custo fala :

2Por que, sosinha, Doloiida, á noite,
Em seo vasto palácio ? nem se-escutam
Dos pagens o pisar nas galerias
E corredores tristes, nem as vozes
Das damas diligentes! A cabeça
Em seos braços descança mollemcntc,
Mas seos olhos despertos (já bem longo
«Venho dizer-te adeus; finar-me sinto.
Tem decorrido o tempo) o esmalte fitam
Eu morro, Dolorida 1 ignota ílamma
Do mostrador, e as horas interrogam,
Errante de meo sangue ao peito se-ergucv
Oue faz aquelle que ella espera anciosa?
Certamente a não ama,—ella que o-adora! I Frios já tenho os fBl è a vista turva ;
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Para chegar aqui cabi tres vezes.
Mas eu queria ver-te ; e quando a febre
De ardentes calafrios me-agiiava,
Eu disse: «Vou morrer! no transe extremo
Saiba ao menosq' ausente amai-a sempre.»
Então parti, uma hora só pedindo
E algum alento mais para chegar-me
Ao teo lar, Dolorida, Já me-sinto
Mais vivo aos teos joelhos abraçado, »

Por taes praseres, que bem pouco duram,
Sedusido pequei, sou bem culpado ;
Mas ali I apenas conto só vinte annos. »
—Viu-te cila descorar co'a dôr que soffres ?-

« Ais tuas esperanças sua angustia
Vi exceder. Sê feliz, ella tem parle
No nosso padecer ; amargas lagrymas
Eu vi nos olhos seos, quando o teo nome
Pronunciei afflicto ; um mal extranho
— P'ra que vir cá morrer, se lá vivias? — Circula em minhas veias,—logo anciado
Senti-me deíinhar,c não ter tempo
De obter o teo perdão na hora extrema I
« O' peito inexorável I Offendida
Oh 1 sinto-me morrer; sê mais humana ;
Tu em verdade foste, mas attende
é isso
Meo sopro extremo,e amão que se-me-gela; Um mais piedoso olhar. . porém que
libas ? »
Que a longos tragos insensata
A fronte transudar fria já sinto,
O mórbido fulgor vê de meos olhos.
O resto do veneno que bebeste.—
nome
o
meo
dize
mãos;
Dá-me uma d'essas
E alguma phrase ao menos de consolo,
Maranhão—Janeiro 1840.
dias
Quando d'amor não seja. De meos
Frederico Coun.
A.
espirito
meo
Nem a metade conto ; o
Deixa co'o teo perdão voar contente.
Ante a morte, cruel, sê compassiva 1 »
>AS>t;''VÍLv::-v'S

— A morte é morte só, não é vingança —

®m &aa<$) a>]siR^®**aíí-iii)© <*>
AO MEO AMIGO

«Oh I céos, inda tão joven, já tão fera !
!
Quanto soffreste tu p'ra assim tc-haveres
Em teo cruel falar ouço o meo crime,
Na tua rispidez me-reconheço.
Mas escuta, cruel, quero applacar-te
Co'a confissão da culpa. Já convulsos
Juram meus lábios ante o Christo saneto,
Que domina o teo leito, e se a fraqueza
As mãos me não tolhesse, as-ergueria
Ao sangue de seos pés ; juro que nunca
Meo desvairado amor a tua imagem
Esqueceu um momento; mesmo pérfido
De ti me-recordava, eemtoda a parte
Entre mim e o delicto tc-inxergava,
E sobre o peito de outra em ti pensava,
Mais bella por meo crime, e por teo pranto.

JOSÉ' JOAQUIM FERREIRA VALLE.
Foi a serpente, disse; euescutei-a, e ella
inganou-me.
Gênesis.

O cálice mimoso desabroxa
A rosa pudibunda
Ao despontar do dia, borrifada
De doce orvalho, que o vigor lhe-imprime,
E os enTuvios cheirosos, que se-exhalam
Das delicadas pétalas.
E a formosa e gentil estrella d'alva,
Em noite fresca sobre um céo sereno,
Donosa brilha com clarão suave
De pallido reflexo.
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Soprou rijo o tufão, c as azas negras
A procella estendeu sobre o universo :
A rosa melindrosa sc-desfolha
N'um mar de lama conspurcando as galas;
E a estrella gentil nos céos não brilha,
Que os céos no horror das trevas se-tin[giram.
Tal foi, mísera joven teofadario,
Teo destino—tão bello—tão dourado !
O feroz seductor, brutal serpente,
Murchar-te vciu o viço e o puro brilho
IVesses olhos gentis, que reflectiam
A innocencia e o pudor deum'almad,anjo !
Nos teos castos ouvidos derramando
O tóxico da morte, a paz roubou-te,
E no opprobrio p'ra sempre, e na miséria
Infame te-arrojou l
E esse seio de neve pudibundo,
E essa fronte pura, c os rubros lábios,
E as graças e os incautos feiticeiros...
monstro profanou, desfez co'um sopro 1
Pallida a fronte, os olhos desbotados,
Rouquenha a voz, nos lábios a tristesa,
Mal a noite declina-—eis-te assentada
Do lu panar a porta,
Vendendo os beijos, e as cadeias torpes
Do mais infame amor !.,. se tal se-póde
Chamar essa paixão, e cega e immunda,
Do apetite brutal, de mero instineto,
Que a própria natureza nos-condemna 1
E depois vai chorar a sós co'as máguas
Do coração, e a dor soíTrcr aguda
Do remorso cruel, que a-vai minando
A pouco e pouco com feroz martyrio...
Ah ! volve para traz—olha esse abysmo,
Onde borbulha horrenda catadupa,
Esse abysmo cruel, que ha-de tragar-te!...
Não mais um passo... a morte lá le-aguarda,
E a eterna maldicção. ..não mais... espera!
Vês alli sobre o altar alçar-se a imagem

Veneranda e sagrada de uma saneta,
Inda moça e gentil, na flor dos annos?....
Olhos no céo parece que a clemência
Do Eterno ainda implora !... Foi culpada
Como tu, transviada
Das sendas da virtude... Oli ! Magdalena,
Teos erros foram grandes, e teceram-te
Uma vida execrável, torpe, infame,
Como o pó despresivel da cidade,
Onde o Christo morreu, e onde vivias
De miséria, e cie vicios 1
Mas a mão cio Senhor tocou-te,e as manchas
Do peccado fatal clespareceram,
E pura e saneta lá nos céos ditosos
Assomaste divina !
Ah ! volve para traz, que ainda é tempo,
O'joven desgraçada!
A lenda de uma saneta te-dirija
Os passos que tão mal vás dando, ignara
Do fim que os teos errores te-preparam.
Não mais prosigas... lá te aguarda a morte,
E a eterna maldicção...não mais, ó misera!
Maranhão—Junho 1848.
¦A. Frederico Colin.

im& Boaiiia wá nv&
EM

Como abraço materno, era suave
A aragem fresca do cair das trevas,
Em quanto involta em gloria, a clara lua
Semeia em seo íulgor milhões d'estrellas.
Harpa do Creme. A Ârrabida.

Já não mc-incanta o despontar d'aurora
Em céo azul formosa debuxando
Lírios e cravos tão gentis, tao puros;
Já não me-incanta o iueido cortejo
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Não mais vos-terci cu tão melancholicas,
Tão repassadas de sublime incauto
Como então, n'essa noite emq' minha alma
Sonhou comvosco um sonho tão clitoso 1
Imagens depraser, cVamor, delicias,
De ineffavel, puríssima alegria,
Alli súbito í^alma despertavam
Ao lindo aspecto de arrelvados campos O murmúrio das folhas movediças,
O zunir dos insectos vagabundos,
Quem pócle resistir, quando o silencio
•
O agoureiro cantar d'avc nocturna,
Reina profundo, c a quietacão domina
O latido fiel do pegureiro,,
A vasta natureza ? 1 quem sc-esquiva
Vaga harmonia que bemdiz o Eterno.
Ao borbutão de idéas magestosas,
Por entre os ramos da floresta espessa i
Oue na mente sc-clevam, quando a lua
Via-se a custo resvalar um raio k
Rompe da noite o tenebroso manto,
De luz argentea e bella, desenhando
E alveja os cumes de elevadas serras ? !
-..
No dilatado chão annosos troncos,
Muitas vezes caminho solitário
Agros recostos de escalvados montes,
A's horas mortas.—Como apraz o canto
Sombras incertas epie vacülam, tremem,
Que então retumba sob o humido colmo
E se-debruçam no visinho valle.
Do rude camponez ! Como é suave
O abafado suspiro que se-escuta
vergel mais formoso e perfumado,
Que
1
antigo
íngazeiro
do
folhas
as
Por entre
busca a flor mimosa,
ILVlii
quem
para
se-desterram
magnas
as
vez
Ah 1 de uma
nasce tão gentil juneto da fonte?
Que
lábios
nos
De aíllicto coração ; pousa
aura mais doce, mais suave e branda
Que
alegria,
de
Espontâneo surriso
sítio incantador, singelo,
creste
a
Que
E a vida corre mais tranquillae grata,
Onde a cecem mimosa desabrocha ?
serena.
e
Com viçosa esperança, paz
Que mysterio cVamorc de pureza
Tanto compraz a um peito maguado
« Salve, Apipucos, incantado sítio 1
rola,
« Eis-mede novo nos teos íloreos campos, Como o gorgeio da sentida
se-esconde ás horas do silencio
;
innocentes
de
Quando
graças
instância
Amena
|
Sob as verdes ramagens da floresta
« Eis-rne cie novo, espairecendo a vista
Do querido Apipucos feiticeiro ?
« Por todo esse espectaculo brilhante,
repouso
« Puro complexo de sublimes cpiadros. » Em taes horas de plácido
E' grato ir escutar o som pausado
Assim bradava em noite delcitosa,
Das ondas que na costa se-einbatendo
Embriagado da rara formosura
Vão rebentar em flor sobre os penedos.
Do céo, da terra. Oh i como era formosa
A lua que surgia solitária !
Não são d'arte os ornatos graciosos,
Eram dez horas. Bonançoso vento
Em que a vista iniciada se-embevece,
Soprava do oceidente, e o claro espelho
Contemplando prodígios de grandesa,
Das águas mansamente desusava
Que alli avultam no incantado sitio,
Sobre a relva, sereno serpeando.
No tão bello Apipucos; não se-elevam
verdejantes
Doces recordações, charas lembranças, Alli sobre as colunas

Das estrellas na fresca madrugada,.
Scinlillando quaes ricas lcntejoulas
No manto de crystal e de saphira :
Apraz-me agora contemplar da noite
A belleza que languiclo realça
O tristonho fulgir do astro saudoso.
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Que os-seduziram já !—Restam lembranças,
jAltas columnas, pórticos soberbos ;
Nem cobre o musgo de íngremes outeiros Vivas lembranças cpie jamais fenecem.
Eu as-conservo,e apraz-me o conserváf-as,
Pomposa architectura, que revela
Como um consolo ao peito amargurado.—
atravessar de gerações potentes :
Só revcrbera alli simplicidade,
Apipucos 21 cie março de 1848.
Singela naturesa e formosura,
A. R. de Torres Bandeira.
Ante cujo brilhar nenhum, na terra
Pôde ostentar valia.—E' quadro immenso
Que apraz ao coração,que a alma commove,
Rico de inspirações e de transportes —
E n'essa noite os mágicos effcitos,
Dc que te-queixas
Que em mim soe produzir praser tão raro,
De tão estranho modo se-augmentaram,
Mortal ingrato?
D'esse apparato;
Que jámaispoderia expVunentál-ó [disco,
D'essa grandeza,
Neutro tempo qualquer.—No argenteo
Com que a riqueza
Clara e sem mancha, fulgurava a lua:
'
Deslumbra, e cega
Dúbio luzir cfestrellas scintillantes
Os olhos teos?
Pouco a pouco tristonho se-apagava,
Ahi Não te-illuda
A' proporção que o astro da saudade
A falsidade:
Mais aclarava os dilatados campos
Co'a sua luz benéfica e tranquilla.
Só a verdade
brincava
Existe em Deus!
Era um surrir de virgem, que
Co'o seo amante, e aos braços lhe-corria
Se as gallas hoje
Para dar-lhe um suspiro mais de perto,
Ufano traja
Para inchugar-lhe o pranto copioso
O que viaja
E ouvir seo coração bater co'o d'elle ?
Em molle assento,
I Era o desapertar de um ramalhete,
E vive exempto
Purificando o ar com seo perfume,
Do mal que arrasta
Communicando um hálito divino [phyro?
A precisão;
Por toda essa extensão cpie habita o zeTalvez á noite,
Era um hymno cVespiritos celestes,
Bem desgraçado,
Um festejo do céo, um como insaio
Haja mudado
Do universo em louvores estrondosos,
De condição.
Que além dos astros rápidos subiam ?
Não 1—Era a noite mesma, era o silencio,
Têm baqueado
A paz, a quietação, com que te-amostras,
Altos collossos;
Fulgurando no céo, lua fagueira.
Madeiros grossos;
Torres altivas;
Oh 1 quanto é doce o recordar contente
Imagens vivas
Passado gôso em noite cleleitosa!
De força ingente
Que inclíavcl praser, quando ante os olhos
D'alto poder.
Se-representam quadros magestosos,

Mil.

nus.
Nada
Á lei
Todo
Tem

...

resiste
do fado;
o creado
de morrer.

Só a virtude
Zomba da morte:
Futura sorte,
Doce porvir
Ha-de fruir;
Posto lh'o-negue
O impio athêo.
Porque a virtude,
Do céo descida,
n
E conduzida
De novo ao céo.

St/ Catbarina 6 de dezembro de 1848.
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« Não recearam fugisse;
« Não tinha pennas então:
« Hoje as-tenho, que mc-pungem
« Desolado coração!
« Á laia de fidalgote,
« Tive grande tractamento
«Era fofo pão deló
« O meo diário sustento :
« Pulava de colo em colo ;
« Davam-me sopas de vinho:
« Negro, pellaclo egosmento
« Me-chamavam — Seo lourin/to!
«Deixavam
« Com que o
« Da gracinha
« Disfarçando

morder o dedo,
meo pé me-pediam;
satisfeitos,
a dôr, se-riam.

Inhato-miium.

O PAPAGAIO.

« Mimosa filha cia casa
« A seos lábios me-chegava ;
«Então, cie ser papagaio,
« Lastimoso me-queixava:

Verde, qual bella esmeralda,
Um papagaio eloqüente,
Como bico adunco e grosso
Roía a dura corrente.

« Em vez de lábios macios,
« Que os seos devessem tocar,
« O meo insensível bico
« Nada podia gosar.

Baldos exforços, coitado!
Emprega por se-livrar;
Quem a liberdade perde, _
Custa-lh'a a recuperar.

« Tão dispendidas caricias,
« De vão orgulho me-incheram;
« Falei; nasceram as azas,
« Foi então que me-prenderam.

Cançado, sacode as azas,
Arripía o corpo todo;
Dá estallos e móxoxos,
E se-queixa d'este modo:

« Que diíPrença 1 hoje algemado
«(Que miserável prisão!),
« Só tenho por alimento
« A mais escaça ração!

« Inda implume, do meo ninho
« Mão tyranna me-roubou;
« Era feio e cabeçudo,
«Mui diíTrente do que sou.

« E porque ? Porque falei;
« Falei o que me-insinaram !
« Licção sempre repetida,
« Com qne sempre mc-mataram !
xxiv.—2
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« Porque se-valem da força,
« Que lhes-deu a natureza ?
« Porque somos papagaios;
«Porque não temos defeza.
« Ah ! que, se possível fosse.
« Trocar nossas condições...
« Para tantos palradores
« Nos-faltariam grilhões ! »
St." Catharina 6 de dezembro de 1848.

Repletos d'incantos,—'de doce magia,
De terna expressão:
Seos lábios tão frescos — tão rubros — tão
Assim é que são. [bellos
Angra dos Reis, janeiro de 1849.
M. J. B. Dias.

TRECHOS DA MINHA CARTEIRA.

Na vanguarda da civilisação christã canimbavaaíé;segiiiu-se-lhea contradicção;
sobreveiua dúvida; ergueu-se a incredulidade,e boje para remate apparece o materialismo.
A civilisação christã chegou, sob o do(Imitação.)
minio das monarchias absolutas, ao auge
de seo aperfeiçoamento ; a reforma reliSeos lábios tão frescos—tão rubros —tão
as revoluções políticas, e novos prinCom meigo surrir, [bellos giosa,
cipios sociaes a-abalaram : no momento
São qual um cravinho,que a aurora dourada
em que esse soberbo edifício se-desmoroFaz languida abrir.
nar, que nova ordem de cousas lhe-succederá ?
Seos lábios tão frescos—tão rubros —tão
A imaginação é ocontra-veneno da phiTem tão linda côr,
[bellos
losophia : suspenso nas bordas do precipiQue a rosa, dirieis, descora e suspira
cio do nada, o sceptico lança-se nos braços
De inveja e de dor.
da irrealidade, fugindo á horrível voragem
em que a dúvida o-lançaria.
Seos lábios tão frescos—tão rubros—tão
Quando a minha rasão arrojada seTem um tal condão,
[bellos
atreve a transpor o inundo visível, e quer
despiedado
mais
inlevam
o
em
êxtase
Que
indagar a natureza do ente supremo, que
Feroz coração.
nos-rege,— lembro-me do infinito, e do
Seos lábios tão frescos—tão rubros — tão tempo ; e juneto cFestas duas barreiras da
intelligencia humana, meo espirito se-curva
Espandem perfumes,
[bellos
nos-deu a'
Que em doce transporte de gôso embriagam ante a sabedoria divina , que
consciência de nossa fraqueza, cuquizpôr
Os homens e os numes.
um freio em nossas loucuras.
A religião é a mãe providencial, que guia
Seos lábios tão frescos — tão rubros —tão
De viço e pudor, [bellos o homem no caminho do bem : a leviandade a molla oceulta que o-impelle para o
Na pureza excedem das pudicas flores
A mais bella flor.
precipício do mal.
Inhato-mirim.
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Indagando a natureza das cousas, o sabio reconhece evidentemente a existência
do supremo-creador.
O primeiro dever do homem illustrado,
é na actualidade—oppor-se a esse desmoronamento repentino das instituições sociaes, que ora arruina o mundo civilisado.
Porque rasão as pessoas de claro intendimento receiam tanto os delírios democraticos, como temeriam as fúrias do Averno,
se ellas divagassem iia terra ? Não vedes
que na hora em que a ignorância, revéstida embora dos apparatos da realeza, ou
trajando os farrapos da plebe, se-apossar
do governo da terra, o direito da força
bruta tornará a ser a lei universal, e os trabalhos de dez séculos de civilisação serão
esquecidos e menospresados ? !...
Se deixassemprecipitar,ámercêdasturbas, o carro da revolução social e política,
que ora commove o mundo, brevemente
chegaria a hora da sua queda, e cora ella
a da sociedade humana : ficaríamos reduzidos ao estado de selvática independeucia, em que viveram os filhos de nossos

ADVERTÊNCIA.

Continuaremos a dar publicidade a ineditos, que interessam ao império do Brasil,
por nos-parecer que é este um bom serviço
prestado á história (festas regiões. A obra,
que hojeincetamos, tem por titulo—Grauclezas do Brasil—; foi composta por Bento
Teixeira, e suppômoT-a do anno de 1618
por várias rasões, e particularmente por
uma phrase que o auetor emprega, falando do Rio Grande : é em fôrma de dialogo.
O seo noticiosissirao auetor, com quanto
a vezes demasiadamente crédulo, tem muita
graça no dizer, e dá importantes informações sobre as cousas do Brasil n'aquelles
tempos. Segundo elle mesmo aíTirma, tractando de Pernambuco, commandou contra
os petiguares. Cremos que os lidos nosagradecerão a vulgarisaçao de mais este importante manuscripto.
Este livro d'onde sacamos a cópia, que
ora publicamos, tem freqüentemente, á
margem, palavras ou phrases, indicativas
da matéria que no texto se-desinvolve. Não
permitte a disposição typographica d'este
primeiros pães.
repositório que imitemos n'esse ponto o
Em um povo sem fé,nunca haverá ordem
ou
e estabilidade : só no decorrer de muitos original; mas daremos essas palavras
annos pôde um homem adquirir pdo ra- phrases sacramentaes, ou antes intitulados
ciocinio a previdente convicção, que é ne- de capitulo, em notas.
cessaria para viver em perfeita sociedade
BI A Ki O GO
com seos similhantes, e respeitar suas insDAS
tituiçoes.
Da distribuição regular do trabalho eda
propriedade, resultaria o bem-estar geral:
INTEULOCÜTORES BRANDONIO E ALVIANO.
mas fora mister quê todas as nações civilisadas n'ella consentissem, e em seo seio aDIALOGO PRIMEIRO.
hotodos
os
mister
era
;
que
praticassem
mens fossem dotados de egual indole e na- DÁ-SS NOTICIA DE TODAS AS CAPITANIAS DO BRASIL.
tureza : —¦ isso é impossível,—e por conseqüência tambem chimericas são as novas
Ale.—Que bizalho c esse, sr. Brantheorias sociaes,
C.
donio ? Que estais revolvendo n'esse papel ?
¦¦.'¦:¦'¦.¦¦'¦¦¦.
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Porque, segundo ò-cohsiderais com ai- possível estar tanto tempo escondido, sem
tenção, tenho para mim epie deve ser de os homens o-haverem experimentado.
Brand. —Essa rasão não conclue para
diamantes, ou rubis!
Brand. —Nenhuma cousa cPessas é, sé-deixar de intender epie pôde mui bem
senão lanugem, que produz aquella árvore esta lã, ou lanugem, prestar para o que
fronteira, dentro n'uin fructo, que dá, do digo; porque muitas cousas ha ainda, assim
tamanho d'um pecego, que simelha pro- defruetos, como de mineraes, por descobrir, que os homens não alcançaram
priamente a lã; e porque m'a-trouxe
agora ha pouco a amostrar uma menina, sua propriedade e natureza.
Alv. —Isso mesmo intendo eu pelo conque o-achou caido no chão, considerava
trário; porque o mundo é tão velho, e os
que se-podia appiicar para muitas cousas.
Alv. —Não de menos consideração me- homens tão desejosos de novidades, que
tenho para mim, que não ha n'elle cousa por
cFella;
fructo
o
da
árvore
modo
o
que
parece
descobrir, nem experiência que se-haja de
simelha
vendo,
estou
segundo
porque,
feita.
haver-se produzido do sobrado cFesta casa, fazer de novo, que já não fosse
Brand.— Inganais-vos n'isso, sr. Alviaaonde deve de ter as raízes, pois está tão
no, summamente; porque ainda ha muitas
con juneta a ella.
Brand. —A humidade, de que gosam cousas por descobrir, e segredos não achatodas as terras do Brasil, as-faz ser tão dos, que para ao diante se-hão-de mafruetiferas no produzir, que infinidade de nifestar.
Aív. —Não me-possopersuadir d'isso,
estacas de diversos páos, mettidos na
meterra, cobram raízes, e em breve tempo porque tudo está já tão trilhado, que
são rechegam a dar fructo. E esta árvore, que parece que todos esses segredos
e sóvos-parece nascer cie dentro cFesta casa, volvidos e apalpados dos homens;
foi um esteio, que se-metteu na terra, mente se-tem aproveitado dos que acharam
sobre o qual, com outros mais, se-sus- ser de proveito, que puzeram em uso.
Brand. —Essa opinião é nova, e como
lenta este ediíicio, que, por prender, veiu
vosa crear essa árvore, que demostra estar tal, ingano manifesto ; porque quem
amostrara, ha hoje trezentos annos, uma
sirzida com a parede.
vos-dissera
Alv. —Aosque ignorarem esse segredo, cana cie que se-faz o assucar, e
formar,
deve parecer o modo estranho; mas coni- que d'aquella cana se-havia de
de assutudo dizei-mc para que effeito imagináveis com a industria humana, um pão
car tão formoso, como hoje o-vemos,
lanugem
essa
applicar
se-podia
que
que
têP-o-hieis por cousa ridiculosa; e por
estáveis considerando ?
umpeBrand. —Parece-me certamente que conseguinte, se vos-fosse, mostrado
linho, e vos-afllrservirá para incliiinento de travesseiros daço de panno velho de
se-havia de
e almofadas, e ainda para colchões; e que massem que cFaquelle panno
também, se for fiado, se-poderá cFella fazer fazer o papel em que escrevemos, quem
duvida que o-terieis por zombaria ! E da
sem
tenho
chapeos
epie
por
posto
pannos,
mesma maneira se vos-pozessem diante
dúvida que se-farão muito bons.
carvão,
Ah, — Boa graça é essa! Pois quando um pouco de salitre, inxofre e
materiaes
isso prestara para esse eíTeito. não era com vos-jurarem que cPaquellcs
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nascem de per si nos campos,
se-havia de compor uma cousa, que, che- legumes não
é porque lhes-falta a semente, e quando
fortae
muros
derrubasse
fogo,
ao
gada
se-produz o gado, e
lezas, e matasse homens de muito longe, alguma cáe, d'onde
mas se fora
comem;
e
a-trilham
as
aves
vof-o
mais
dúvida,
me-íica
nãò
que quanto
não podesse ser
afíirmassem, menos o-crerieis. Porque ha- semeado em parte, aonde
ella por si proveis de saber que os primeiros inventores destruída das alimarias,
lhe-fosse caindo
das cousas as-acharam toscamente com um duziria da semente que
ao pé, como fazem as demais plantas.
princípio mal limado; e depois os que lhesAlv. —Confesso ser isso assim, porque
foram succedendo, as-apuraram, até asas cousas todas foram
bem
sei
mui
hoje
em
que
de
estado
no
que
perfeição
porem
foi a
produzidas de um princípio, o qual
as-temos.
fez Deus. E
Ah. — Confesso o que dizeis; mas tam- primeira creação que n'ellas
bem não me-haveis de negar que essas posto que vemos alguns fructos, que pan'esse princípio,
cousas, de que nos-aproveitâmos, são crea- recém não serem creados
e outros
das e cultivadas com a industria, e dili- como são as limas doces, laranjas
a industria humana os-fez
invensimilhantes,
mestres,
e
que
agricultores
dos
gencia
e outros motores d'ellas, o que não ha ifessa vossa produzir, por via deinxertos
todavia as
lanugein, que se-tira d'uma árvore nascida dos, que para isso buscaram,
acaso por esses campos ; porque o linho, causasd'ondeprocedem, sãod'aquellasque
creadas.
trigo e mais legumes, de que os homens por Deus foram primeiramente
sobre que cose-aproveitampara seos mantimentos e uso, Mas esta não é a matéria
senão deme-pasão cultivados e grangeados, e por isso dão meçámos nossa prática,
dizeis achas*lanugein,
essa
que
recer
assim
isto
tanto
é
que
e
que
frueto
o
perfeito:
de prestar para
nunca vimos o linho, trigo ou legumes, tes similhante á lã, deve
fora de effeito, já os
se
serem
sem
si,
porque
de
pouco;
campos,
nascer pelos
nossos passados sc-appr ovei taram (Telia.
cultivados dos homens.
os exemplos que alieBmnd. —Quando essa vossa-opinião Nem me-confundem
de assucar, papel e pólvora;
tivera logar, parece que se-devia também gastes da cana
uns partos que o tempo
são
esses
creaos
fossem
homens
porque
os
conceder que
de annos. E
decursos
muitos
em
a
tirar
seria
o
produz
fructos,
d'esses
m dores
que
a affirmar, como já disse,
Deus o haver creado tudo, e pelo mesmo assim me-tórno
esse bizalho de diacaso blasphemia; pois sabemos bem que que melhor fora ser
são pedras desçoDeus criou esse trigo, linho e legumes mantes, ou rubis, que
bertas e tidas por preciosas, desde o prinhumana
industria
a
depois
e
campos,
pelos
os--cultivou para se-podêr melhor apro- cípio do inundo.
grand-, — Equem vos-ha-de negar que
veitar d'elles; porque nem pela Escriptura
reputação
dizer que Noé plantou vinho, se-deve de isso fora de mais proveito, pela
serem relucuidar que elle fosse o creador d'elle, senão em que o mundo as-tem, por
muito, com alegrarem
e
campearem
zentes
agresestava
d'ondc
vidonho,
o
tomou
que
d'cllas
te, creado por Deus nos campos, eo-poz a vista com sua formosura; porque
posto que nunca
cm uso de se-cultivar, com o qual levou o não sei outra excellencia,
rminha fazenda embater
a
frueto mais perfeito: e se o trigo c mais mc-iiiclinára
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raçada n'essa mercadoria; porque quando
assim fôra, a-teria por pouco segura.
Alv.—Perigrina opinião é essa vossa,
por ser incontrada contra o estylo, que
todos os homens de bom intendimento
guardam; porque os taes pertendem sempre
ter uma parte de sua fasenda em pedraria,
pela grande estimação em que está tida
para com o mundo, e também por ser cousa
que, cm qualquer parte, por pequena que
seja, se-póde esconder e salvar, sem ser«
achada. E assim para os casos repentinos,
que suecedem, fica sendo de muita utilidade
para quem as-possue; porque n'ella levam
cabedal bastante para suas necessidades,
segundo o preço c estimação das pedras.
Brand. —Tudo isso é verdade; e ainda
concedo que as pedras preciosas alegram
o coração com sua vista, e para malenconisados é maravilhoso remédio; e da
esmeralda se-tem por verdadeiro, que se
a pessoa que a-trouxer commette algum
acto sensual, que se-quebra por si: tanto
amaacastidade 1 Comtudome-tórnoaafíirmar que não quizera ter a minha fasenda
embaraçada em similhante mercadoria;
porque imagino, que assim como havendo
sido a esmeralda, entre as pedras preciosas,
a de mais valia, veiu a faltar d'ella, pelas
muitas minas, que se-descobriram nas Indias Occidentaes, d'onde se-tiram em
grande cópia, que da mesma maneira sepodem descobrir tantas minas de rubis
e diamantes, que percam de sua reputação
e estima; e as pessoas que as-tiverem seachem por esla via sem a fasenda, que cuidavam que tinham.
Alv.—Não me parece mal.essa vossa
opinião (*), porque tenho visto muitas es-

(") Esmeraldas.

meraldas grandes e perfeitas,que se-trazem
d'essas índias; e agora em nossos tempos
appareceram outras descobertas n'este
nosso Brasil pelo Azeredo, que prometteram no princípio muito de si, mas logo
mostraram sua fragilidade, por não serem
verdadeiramente esmeraldas; do que infiro
que ouro, prata, pedras preciosas, são sómente para os castelhanos, e que para
elles as-reservou Deus ; porque habitando,
nós portuguezes, a mesma terra, com ficarmos mais orientaes, parte, onde, conforme á rasão, devia de haver mais minas,
não podemos descobrir nenhuma em tanto
tempo, quanto ha que este nosso Brasil é
povoado, descobrindo elles cada dia muitas.
Brand.—-Não se-póde tirar aos castelhanos serem bons conquistadores e desçobridores; porque atravessaram, conquistando, desde Carthagena até Chili e Rio da
Prata,que é innumeravel tcrra,pela qual foram achando quantidade grande de minas
de ouro, prata, cobre, azougue, e outras
diversas, de que hoje era dia gosam, e seapproveitam; mas nem por isso se-deve de
attribuir aos nossos portuguezes o nome
de ruins conquistadores.
Alv.—^Como não, se vemos que em tanto
tempo, que habitam n^este Brasil, não sealargaram para o sertão, para haverem de
povoar n'elle dez léguas, contentando-se
de nas fraldas do mar se-oecuparem sómente em fazer açúcares ?
Brand.—E tendes essa oecupação por
pequena? Pois eu a-respeito por muito
maior que a das minas do ouro e da prata,
como algum, ora vol'-o mostrarei provado
claramente ; mas porque não tenhais aos
nossos portuguezes por pouco inclinados
ás conquistas, abraçando-vos com essa erronea opinião, vos-aífirmo que de quantas
nações o mundo tem, elles foram os que

'1J- 'iIX
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mais conquistaram : e senão, lançae os
olhos por esse Oriente, aonde nossos avós
conquistaram, ganhando, á custa de seo
sangue, tantos reinos, opulentas cidades ,
famosas e ricas províncias, fazendo tributariospotentissimosreis ao império lusitano,
o que não succedeu aos castelhanos, porque as conquistas, que fizeram nas índias
occidentaes e Peru, foi por entre gente
fraca e inhabil, que sempre tiveram as mãos
atadas para a sua clefensão, por lhe-faltarem armas e ânimo, com que podessem fazer resistência ; e tanto que quatro castelhanos, mal armados, manietaram reis poderosos de riquezas, abundantes de gentes, no seo próprio reino, e
dentro em suas cidades e casas, sem os
seos naturaes vassallos lerem ânimo, nem
indústria para os-saberem defender, o que
não succedeu aos nossos portuguezes no
Oriente* porque fizeram suas conquistas
entre gentesbellicosissimas, mui bem armadas, assim de cavallo como de pé, que
tinham innumeraveis peças de artilheria, e
outros bellicos instrumentos de fogo, que
hoje em dia espanta o mundo ver a graudeza das balas, que lançavam, contra as
quaes não arriscavam de pôr o peito, largando muitos a vida ás mãos cie sua fúria ,
por escalarem as cidades, que conquistavam. Vede também tantas ilhas situadas no
meio cPesse grande pego do oceano, as
quaes descobriram e povoaram; esses reinos de Angola e do Congo, ilhas do CaboVerde e de S. Thomé, e esta grande terra
do Brasil. De m odo que aos nossos portuguezes se-póde com razão attribuir (nas
muitas conquistas que fizeram por mar e
terra) o verdadeiro nome de Hercules e
Argonautas.
A Iv—Quem ha que possa duvidar cFisso?
Mas o que digo é que n'eslc Brasil fazem

curta a conquista, podendo-a fazer muito
larga.
Brand. (*) —E' verdade que se não tem
estendido muito para o sertão ; mas para
isso haveis de saber, que todos os conquistadores, que até hoje descobriram de novo
as terras, que nos-são patentes, lançaram
mal, e se-inclinaram,trabalhando íFaquelle
exercício, de que primeiramente tiraram
proveito. D'onde veiu que Os nossos portuguezes, que povoaram as ilhas cios Açores, pelos primeiros se-haverem lançado
em agricultura de trigo, até o presente permanecem íFelIas ; e os castelhanos que
povoaram as ilhas de Canárias, deram em
plantar vinhas, e o mesmo exercício guardam até hoje em dia. Eos que tiveram proveito da commutação de negros, com isso
vi vem, e no reino de Angola, da Conquista,
que também fazem d'elles, 11'ellapermanecem. Na ilha de S. Thomé deram em lavrar
assucar; com elle continuam até o presente ; e tendo apparelho para o-podôrem
fazer melhor,não se-querem oecupar iFisso.
Os que povoaram as índias Occidentaes,
uns se-oecuparan. na pescaria das pérolas,
outros em fazer anil, outros em ajunetar
cochinilha, outros na cria de gados, outros
em lavrarem minas: e todos, n'aquelle primeiro exercício, em que se-exer ei taram ,
íFesse permaneceram n'este nosso Brasil.
Os seos primeiros po voadores deram em
lavrarem assucar. Pois que muitoé que os
demais os-fôssem imitando, conforme o
costume geral do mundo, que tenho apontado ? E este é o respeito, por onde, no Bras il, seos moradores se-oecupam somente na
lavoura das cannas d'assucar, podendo-se
o ecupar cm outras muitas cousas.

{*) Exercidos das novas conquistas.
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exigindo-me 3$>360 rs. da hospedagem de
uma semana, a 480 rs. por dia, por ser
o pagamento adiantado prática invariável
da sua casa.
Mas eu tomei o quarto aos dias, hom !
-— Sim sr., mas sabe V. S. que semana
começada é semana vencida.
Pois bem, supponho que você não
y
desconfia de mim.
Saneto Deus! nem nada. Mas V. S.
não trouxe nem sequer um baú...
Intendo, intendo.
E estão ahi 2 senhores que pedem
este mesmo quarto a 720 rs. diários; e
V. S. bem vê.... que cadaúm anda á
sua conveniência... c logo por conse(Continuar-sê-ha.)
quencia..;
Amanhã terá você o seo dinheiro.
>— Amanhã.. . sem falta ?
MEMÓRIAS
Deixe-me com todos "os demônios,
DE UM INDEMONINHADO.
homem.
CAPITULO XXII.
Sahiu, fazendo ainda mais salamaleques
do que á intrada ; e eu continuei no meo
Á arte de escrever, ou os quatro
passeio solitário, acerescentando mais esta
estylos.
á perenne fonte dos meos tormentos, por
E eu passeava a passos largos pelo meo não imaginar como podesse cumprir a proquarto, reclinadas no peito as mãos, cür- messa ao estalajádeiró.
Abre-se ex abrupto a porta, e entra
vado ào peso de infortúnio tanto, vendo
fechadas todas as portas, dissipadas todas muito esbaforido o sr. Pantaleão. O meo
as illusões. Depois, na minha fúria, lançava primeiro impulso foi atirar-me a elle;
por terra castiçaes e cadeiras, dava murros estava bufando; mas retive-me e extravasei
na parede e em mim, e já me-via rebaixado a bile n'uma tremenda descompostura:
— Foi por causa do senhor, mais do
tio throno dos meos sonhos ás profissões
de guardador de gado ou quejandas. Bem pateta do seo sabichão, que eu dei a cadiz o dictado: Da mão á bôcca se-perde beçada de estragar a minha fortuna. O
a sopa! E tudo isto porque ? Porque eu ministro acceitava o meo escripto, e dentro
consentira em que outrem me viesse aseitar em pouco estava eu no conselho de estado,
os aveéndiços! porque me não contentei se não fossem as correcções do paspalhão.
Agora, que heide fazer? diga, que heide
eu com a prata de casa?
Batem á porta. Entra o dono da esta- fazer? estou aceado... Já nada quero com
lagem, muito cumprimenteiro, com pala- o senhor: quem em pedra duas vezes trovras todas melliíluas, mas por fim de contas peça, não é muito que quebre a cabeça.

| Ato.— Não imagino eu isso assim n'esse
modo; mas antes tenho por sem dúvida que
* o lançarem-se no Brasil somente os seos
moradores a fazer assucar, é por não acharem a terra capaz de mais beneficio ; porinundo,
que eu a-tenho pela mais ruim do
aonde seos habitantes passam a vida em
contínua moléstia, sem terem quietação;
e sobretudo faltos de mantimentos regalados, que em outras partes costuma haver.
Br and. — Certamente que tenho paixão
devos-ver tão desarrasoado n'essa opinião ! E porque não fiqueis com cila, nem
com um erro tão crasso, quero-vos mostrar o contrário cio que imaginais.
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Quaes foram as últimas palavras de fundidos, e todos elles me-dizem : In hoc
s. ex. ?— interrompe o espião, com um signo vinces.
E foi-se. E eu fiquei pensando com os
fleuma de desesperar um sancto!
Foram um insulto; que fazia deiniin meos botões que todas as amabilidades do
homem vinhm daquelle cálculo velho :
presente á opposição!
Pois, meo ingrato, vamos por abi, Eu como tu e tu como eu, o diabo te-mcque não é dos peiôres caminhos. Já tenho
Passado um quarto de hora, annuncia-se
dado passos, c visto que o ministro quer,
escreva o senhor para a opposição.
que me-procuram. Entra um grisalho,baixo
—•Mas os meos comprometi imentos... e roliço, chapéo insebado, calça de ganga
Ganha-se popularidade, é depois uina sem présilha, casaca roxa estafada ; e percadeira em S. Bento, que é a estrada real. guntando-nie se eu era o sr. Fortunato
Mas as minhas convicções...
Habacuc, falou d'est'arte:
« Cidadão ; a minha profissão foi de
Olhe! Mais depressase-einpalma um
bom emprego, sendo inimigo do que amigo; barbeiro, e agora de democrata—demae até nem sei se lhe-diga que quanto mais gogó — republicano — egualitario — communista; mas por ora ainda me não convém
incarniçaclo, melhor.
; —Mas a minha consciência. ..
pôr a nu todas as minhas theorias. Redijo
.—É negocio que, bem manejadinho, um jornal, cá eu, chamado O Fulminanle*
pó:d3 render, desde já, 8 ou 10 moedas que é sustentado por 3 ex-ininistros, 27
juizes de direito, sem contar uma tribuneca
)3Ôr inez...
de taberneiros e sapateiros da minha amiftzB. Acéeito, .acceito!
í __ Pois, senhor, é de crer que ainda zade. Preciso um collaborador, audaz, lifcoje aqui receba visitas para tractarem; cencioso e sem papas na língua. Quero
cautela, não clespeça nenhum, que asinha estylo para o povo, que é o soberano;
se-apanha o rato, que só sabe de umbu- muitos nomes próprios ; muita acrimonla
raco. Voltarei amanhã; escute-os; não se- quando houver que dizer, e muitas reafogue em pouca água, e nada decida sem licencias quando nada houver. Dizem-me
o meo conselho, pois iremos interessados. qsieo senhor é também republicano, e-que
--Obrigado, meo rico amigo, meo pro- foi talhado para a cousa. Aqui tem à nutector 1.... Mas explique cá. Como é que meros do Fulminante, para fazer idéa do
o senhor, sendo agente do governo, tem plano. Se¦ llie-agrada a proposta, quero
2 artigos satânicos por dia, á rasão de
íámbem relações com a opposição ?
#£ Altos segredos de Deus, sr. Fortuna- /i00 rs. Para começar, preciso para amanha,
to. i Nunca leu a história d'aquelle arce- um contra o governo eos que o-apoiam.
Examinarei; queira volíar pela resbispo de Pariz, que, prostrado perante a
imagem cie S. Miguel, tinha uma tocha posta.
Accompanho o mestre barbeiro jornaaccesa ao sancto, outra ao diabo, porque
não sabia para onde iria, sendo prudente lista á escada, e no patamar esbarro com
tev amigos em toda a parte? Ainda não um rapazelho á-polka, muito saltitante é
ptide distinguir os cruzios da direita e da perfumado, que me-pergunta pelo quarté
esquerda; quando os-mi.\turo, ficam con- doer. Fortunato. Temos outro!
xxiv.. •3
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-r-r Pojs, Monsiú—-me diz elle, intrando sentido nas phrases, uma vez que ellas seno quarto aospulinhos—como se-porta? jam bem arredondadas, cheias, onomatobem? Estimo. Eu tenho demorado em paicas,e que produsam allucinações e emPariz muitos annos, e retornando ao paiz, belêeos. Importa pouco o inops renmu
eu mc-ingajei n'uma entrcpresa jornalística. uma vez que venham as nugm eanorce.
Eu escrevi principalmente contra o governo Aqui lhe-tíca a collecção cFeste anno, parae contra os portuguezes. Se Monsiú quer, a-perpassar pelos olhos. O assumpto que
eu o-ingajo a 200 francos por mez para primeiro exercerá a sua penna, querendo,
meo jornal, que se-noma O Correio de será a expulsão do poder, cPcssespliariseos
Park. Se-estão fazendo umas obras de- ministeriaes ; os apontamentos aqui osleslavcis no castelio do Ramalhão; e eu tem, e firmemente esperámos ter dado um
quero um artigo furibunclo contra o in- passo, glorioso para V. S., e vantajoso para
a nossa augusta ordem.
gcniôr carregado de as-fazer.
— Senhores , é-me mui honrosa essa
-— Estou hoje impossibilitado de lhe-dar
uma resposta definitiva. Sirva-se voltar proposta ; amanhã,depois de madura reílexão, darei conta de mim.
amanhã.
Sahiram ! Realmente que grande imporQuando estávamos nas despedidas (e eu
já satisfeitíssimo da minha importância, e tancia se-me-estava dando ! Nem o filho da
do horisonte que por esf outro caminho gallinha branca ! E quaes foram as minhas
se-me-abria), entram 2 sujeitos com ar provas ? Muito devo eu áo meo amigo, o
mysterioso. Vou-lhes ao incontro.... Pro- respeitável Pantaleão! Mas que terra é esta,
onde, sem habilitações, sem provas, se-pócuram-me também.!¦
¦— Nós somos—diz o mais velho—de- dem, n?um abrir e fechar cFolhos, fundar
legados da venera vel Lol^—Revolução, n.° reputações !Máo signal, pois terra onde se60,000. ao Oriente cie Lisboa—. Constou- criam famas pânicas, por varinha de connos que o sr. Fortunato ainda não vira a dão, mais rapidamente ainda destruirá reluz, e que os seos prodigiosos talentos se- putações sólidas : tudo dependerá do suriam uma acquisição preciosa para a Arte premo arbítrio de 3 ou h oradores de chaReal, porque assim levantaria mais templos farica e botequim.... Seja porém o que for,
á virtude, cavando novas masmorras ao vi- se o mundo anda torto, não serei eu quem
cio. Outrosim ouvimos que a sua enérgica o-indireite ; e visto que a humanidade sepenna poderia abrilhantar as eolumnasdo compõe ele meia dúzia de maganões e de
—Progresso—jornal que nós sustentamos, innumeravel maioria de parvos, tractemos
valente athleta dos princípios da fraterni- sempre de nos^ir arrumando na primeira
dade e egualdade, apesar de nos-conlen- divisão. Eis-ahi já uns poucos de partidos
larmos por ora com a dynastia reinante. pedindo a minha potente coadjuvação, e
Vimos nós pois em deputação propor-lhe: offerecendo-me honras e proveitos; não
l°a intrada para o nosso augusto grêmio; só me-exforçarei por mettêr esses provei2.° a sua collaboraçao no Progresso, com tos e honras no mesmo saco, mas até por
o subsidio de 50*$000 rs. mensaes. O es- satisfazer a todos, por mais disparatadas
tylo d'esta folha é nobre, altivo e grandilo- que sejam as suas pertenções..... Lá bate
quo;"a Loja] não é escrupulosa em exigir outro. Será novo candidato ?
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Este é o redactór de uma folha litteraria, que, tendo ouvido falar do joven taíentoso, vem pedir-me 4 linhas, que serão
rosas lançadas na campa de um benemérito
defuneto, ex-d contado Queiroz. Mas quer
estylo bem alatínado, com as devidas inversões da üngua-mãe, com o inappreciavel inriquecimento dos termos sabiamente
compostos, emfim guapa imitação de um
conhecido livro, que alli me-deixou.
Tranquei-me por dentro, e disse ao estalajadeiro que se viessem mais importunos, lhes-dissesse que sahíra, e só deixasse
intrar o sr. Pantaleão. Notei eu que, no espírito do meo amphytrião, já as visitas tiiihajon substituído o baú, e que eu começava
«ganhar consideração. Mundo! mundo !
A noite passei-a a estudar os meos moclelos, e pôr em ordem vários apontamenlos. Eera difficultosa cousa conciliar o que
demimse-exigia. De manhã fui ministerial.
Agora fazem-me —opposicionista dynastico—republicano—communista—absolulista—esc, esc. E o peior não é isso : équa
cadaúm pertende seo estylo ; e se o estylo
é o homem, como dizia Buííon, 5 homens...
não posso ser eu só. Uni deseja gallicismos—outro latinisaios — este linguagem
ameiral —- aquelFoütro magniloqua. Emfim vejamos, porque caminho me-leva
Três quadernos de papel foram garatujadosatéás 3 boras da noite; mas valeu a
peima, que fiquei soberbo de mim, nem dei
por mal empregado o tirocinio porque passei, consklerando-me capaz de militar com
honra... era-todos os campos litterarios, a
par de tantos que ahi est: o dando cartas,
eomo luminares da arte de escrever.
E por quanto a minha anterior tentativa
peccára pelo uJtra-clâssicisino, fiz gosto
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em recomeçar as minhas experiências pelo
artigo pedido para o Correio de Pariz, relativo ás obras do Paço do Ramalhão. Eisaqui o artigo que a minha crítica approvou,
e que os leitores reconhecerão primo fèrmano de muitas versões de romances francezes, que ahi pejam diariamente o prelo.
Em se-lhe-pondo a desinencia portugueza,
é caminhar para diante. E nem admira que
uns pobres gaUcgos lillerarios, que fazem
livros, do modo que os da Gaíliza fazem fretes, assim afrancezem a phrase e o vocabulo,quando os próprios mestres das 2 linguas, os lexicographos, são os primeiro:;
a dar-lhes o exemplo ! Abri abi um diecionario moderno, e vereis a impavidez coin
que o seo auetor suppõe ter mettido lança
em África, porque juneta um 0 á palavra
franceza, ou troca um ion em áo&csignifiquem ou não as 2 palavras a mesma cousa.
Por exemplo: Impertinent, impertinente !
O impertinent dos francezes émalcreado,
atrevido ; o impertinente portuguez é leimoso. ConSTiPATiON,constipação ! A' constipação chamão os francezes rhuin decerveau, e aconstipationé outra moléstia....
que bem merecia o diccionaiista. Emíiru
não sou cura d'esta freguezia ; mas para
mostrar que procedi conscienciosamente ,
ahi vai, em notas, o equivalente de algumas das phrases do texto do meo íaíiíosa
artigo o qual orado theor seguinte :
AS OBRAS DO RAMALHAÒ.

Elle ahi ha uma obra, em que se-prodigam inutilmente os fundos do.. íhesouro ; falamos do (1) castello do Ramalhão. Se-tem confiado sua confecção
a nm ignorante portuguez, porque é esta
a marcha ordinária, e não sabemos affranchir-iios d'esta alTrosarotina. O Jki(\) Châtcau.
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debemfeitos (16). Entretanto nós temos
ladino começou por despavar a corte (2),
supposto dever, com este advertissatornáf-a n'um terreno corcunda (3),
menio, incher os nossos deveres de esabater ó apartamento (4) principal, e
crivão público (17).
barbulhar os muros, de fôrma que com
De que o leitor pôde ter a certeza é de
um golpe de vista se-conhece ser este
um chefe de obra, eum eclatantc escan- não deixar eu ahi uma só phrase ou palavra,
tilhão do saber fazer de um famoso innão seja uma verdade histórica, e uma
1
que
encorajado
ser
merece
genheiro, que
feita, depois da
Nós sabemos que elle tem sido á causa importação principalmente
de suas agnçarias, que este homem tem emigração, do tempo de D. Miguel.
sido preferido, com magníficos apponta—Quanto ás lágryrnas sobre o túmulo de
mentos (5) ; porque n'esta epocha soei-las aqui ainda fresquinhas :
amigo,
um
oepotismos.
ha
ahi
Qualquer
elle
mente
boa d'infante (6), segundo nosso aviso,
NO PASSAMENTO DO MEO AMIGO QUEIROZ.
faria um trabalho mais perfeito e menos
bisarro ; estamos realmente chocados.
Nenias diquemos ao varão probo que.,
fazer
de
longe
homem,
Dizem que o
montado no garanhão ferri-pedi-troto ,
a
com
conta
honoravcl
amêndoa
(7) ,
da immortalidaíle agudo itinere ,
pelo
protecção de um outro alto personagem,
os umbraes da eternidade.
transcendeu
Asseguboné.
pois são 2 cabeças n'um
longo Jioje, aos arreboesda
Apósmorbo
a
sobre
e
o
ram que é forte sobre piano
cujo -Ihe-coagulou atro
vesperia,
treva
dansa, mas de conslrucçõcs é liíi. hutor.
sangue, galgou a extrema
diro
o
veneno
falta
Temos creança (8) viva dé que elle
e aos domínios do iilachryraabil
riba,
lonm bom exemplo, ede que é preciso
Divo aportou. Seos hostes, quaes faunos
cousas
estas
mar medidas (.9) para que
, quiçá
cabri-barbi-cornipecle-felpudos
maior
lauto
não tenham logar; urgência
ao vêl-o alfím pagar o obolo
tripudiaram
que o abuso é flagrante: não dizemos
ao\rombisdõ Charontc, queo-conduziu
burro
ao
intregue
seja
(10),
que elle
d'onde se mais não torna. Ora
viela,
pela
porque não queremos nem carnagem,
Bem almejara eu, suaviioquo can1
sus
calmaior
a
nem massacres ; mas com
tor, haurir alvitresde sapiência, e desser
devia
ma debitamos a opinião que
bocar retardio- canto em teo incomio.
Chagrinacachote
meüido n'uiii
(11).
império, que os seos eríreme-luzio
No
nos porém a idéa de que isto será tomado
íartareos, bofé que aíapar de
muros
gue
ignopor uma caquetogera, de que o
te-anivelarás ;nem entre os ascos
numes
o
todo
rante continuará de badinar com
do moimento te-poderão jamais premer
mundo , correndo as massas ao seo
no olvido 1
adresse, e tle que emvez de viver n'uma
c sesquipedal arocampanudo
Segue
cotão
de
estofas
vendendo
botica (12)
tigo para o Progresso, cujo merecimento
(13) ou n'iun hotel fazendo leites de gailinha (14) ou dando copos d'agua de intrínseco deveria afTiançar-me 2 nichos ;
vida (15), lhe-chatulharão o amor proum em S. Bento, outro na eternidade, poraccablado
mais
dia
cada
elle
sendo
prio,
tal esque já não é a primeira vez que
tylo faz d'estes milagres. Silencio e respeielle ahi vai :
attenção,
tosa
($) Dépàver ia cour.
que
Terrain bossu.
(i)
(k) Appartemcnt.
(5) Appointements.
(%) Bonne d'enfant.
(7) Amcndc Lionorabie.
(8) Crcánce.
(9) Mesurcs.
(\0J Bourroau.
fli; Cacliot.
(lí) Boutiquc.
(tt) Etoffes de coton,
(\k) Laít depoule.

(\s) Eau ao Yie.

OS PHARISEOS DO MINISTÉRIO.

Ora, que a cólera de Deus soltou as
serpentes cia discórdia; n'esta epocha cai
1

f 16; Accablé de bienfaits.
(VI) Ecrivain public,
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liginosa, em que imperam os Atriclas da
pátria, importa expulsar os phariseos do
templo. Desinvolver o cruento sudario
de oppressõcs,—expor o martyrologio
de tanto sacerdote ascético de uma crença
sancta, — evangelisar com o apostolado
de inártyrio porque esta nação está passando,—fôra contar as vibrações da arteria no longo estorlôr da agonia longa.
Cahireinos victimas sob o peso d'este
desmoronamento universal, cFeste calaclysmo de direitos e crenças, mas que
nos-falte o palladium da fé pública; mas
é a fé viva a que nos-trava da mão por
estrada alastrada de cadáveres e empapada de sangue. Seremos embora o bode
votivo ; ferirá nossos tynipanos o Ecce
homo; esgotaremos até ás fezes o amargo
caüx ; ascenderemos ao Golgotha...'inas
antes isso mil vezes, que deixarmonos transportar no iminundo carro de
'Thespis.
";-; Havemos de cumprir,ainda sob a adaga
d'estes perros, a sagrada missão que senos-commetteu ;—ha-cle o nosso escalpello ir ousado dissecar as fibras do Minotauroquenos-devora—ha-de-lhe attrahir
qretrahir, comrepelloes intermittentes,
os membros lassos e desatados ; — euspir-lhc-hemos a injuria ; — far-lhe-hemos a anatomia moral ; — porque se a
outros compete a espada, a nós pertence
a penna ;—e a espada e o livro são a signiücação cabalistica, orayího, a fónnula
sacramentai em que Deus vasou as modernas sociedades. Não seremos nós,
quando nas extremas do horisonte vemos.-inv.ol vidas em puaíceas tunicas.perpassar as sombras deBanquo, e avançar
a floresta de Macbeth, que estacaremos
como a burra de Balaão : não, não, não
e não ! 1 1 !
Quando para esta miseranda terra,
onde alvejam as ossadas de nossos avós
conchegadas na toga e no laticlavio dos
romanos, ouvimos,no campanário negro
dos seos fastos, vibrar o terceiro golpe
da saudação angélica do crepúsculo da
noite, Lázaros da política, surgimos de
nossas campas, para do alto de um teíonio saneto pregar cruzada de morte e de
extermínio. Embora, em contraste paipitante, e ao passo que as fôrmas tráns-

fundem as suas modalidades, os poderosos soltem a satânica e bomerica gargalhada, permaneceremos impávidos como o homem forte de Horacio; hasteando
o nosso pendão; repetindo o nosso credo;
bradando contra os sejanos do tyranno,
guerreando esse simulacro de poder
grotesco, que nem o sóceo calça.quando
julga calçar cothurnos. Na política insinaremos aos novos a theoria da arte ,
apontar-lhes-hemos a stethica e plástica
das fórmulas governamentaes ; a quêstão está toda no ponto de intersecção
porque a idéa rege o facío, O facto gera
o systema ; e quando mesmo fosse a
frente de gigantescos cadafalsos-monstros avergados cie cadáveres suspensos,
marcharíamos em nossa audaciosa perigrinagem como náu que por sobre èscarceos infuna as veias, corcel que escarva a terra, ou trovão que brama e
ribomba nos ares. Porque na nossa missão intelligente e una estamos nós incarnados; porque a nossa causa é sacrosancta, é optima, é grande, e não é poquena ; e porque Deus sacramenta a sua
misericórdia, por vias linpcrsçrutaveis,
nos que são os ungidos do Senhor. Nos
pi n ca ros da rocha cootimiaremos pois
a pulsar as chòrdas da harpa do bardo,
n'uma phrase que é o verbo balbuciaute
das sociedades, nfjajh hymno que fundo
a proaninoncia cio pensamento social
nas palavras :
Tolie! tolíe ! crucifige !
— Qualquer outro estaria cançado de
tanto salvar a pátria; eu cá não me-satisíiz,
emquanto não dei conta de toda a tarefa.
Torno a pegar na penna, e despejo esta
sentina, para o Fulminante : ., .
OS PATETAS DAS LUMINÁRIAS, QUE
NOS-GOVE11SÍAA1. •

Irra! que já isto passa de poucavergonha ! Sempre temos por governo
um bom par de galhetas1. É uma corja
de garotos e de peliníras; não basta que
os patriotas estejam de catrarabias para
similhantes palermas; o mais expedito
era quebrar-lhe a cara e... e... Por
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ora não dizemos tudo, que sempre im- fria d'aquella calçada.... Chegada a hora
bicamos com a catana dos desa vergo- e o instante de se-irem a padecer, arrannhados malsins, pois se na pandilha ha caram dos braços eseio de uma cFaquellas
muito cstafermo, ainda ha mais biltres,
espécie de guerrilheiros de catana e es- sem ventura um seo íilhinho de peito, o
copeta, que vão ás ventas a um homem qual, n'aquclla mesma horae instante procom vento em pôppa.
se-estava sustentando na fonte de leite,
prio,
A rapaziada, que os-apoia em S. Bento
logo por mão do carrasco se-tinha de
é uma súcia de firmas á laia de mal- que
tezes, como os Valentins; cbatins e bel- estancar para todo sempre: ai! gritos da
í urinheiros, como os Barretos; beleguins materna angustia, que pungentes não fostes
sevanclijas, como os Leites; mascates e vós! mas
que malogrados também e perlegulejos venaes, como os Araujos ; canalliá descarada e chué, que alli nos- didos ! Mulheres houve que por si mesmas
está a apurar a paciência, levaiítando-se indo na carroça estalaram com a força da
e sentando-se á moda de cavallo rebolão, angi.stia, e ainda depois foram postas na
ou de figuras de ingonços, e dignamente
e as cabeças de seos cadáveres
apoiando os seis caras de vergalho a que guilhotina,
chamam ministros. Mas cedo.«... oexem- lhes-saltaram decepadas. E não vi mais^
pio... e depois... e então....
poucos dias antes do 9 dethermidor, outras
Quando porém este asnatico e cata- mulheres levadas por força a morrer, as
leptico povo acabar de dar-se ao pe1!! E
tisco, è se-cançar de ser mamado, toda quaes se-haviam declarado pejadas
a patuscada dos sendeiros irá com 300 homens eram os que isto consummavam.
milhões de....
homens eram e francezés, a quem sessenta
A's horas mortas a que acabei o meo pa- annos ha q' os eloqüentíssimos philosophos
triotico trabalho, lancei olhos de compla- de sua terra não cançam, nem descançain
c:encia sobre um cha mais bem approveitado nunca, de pregar humanidade e tolerância\
« Já na praça de Sancto Antônio era
(pie os cie Tito ; e, embalado por dulcissimos sonhos, só accordei ás 11 horas da cavado (quem poderá chamar-lhe aquemanhã, ao estrepito de uma forte argolada, dueto?) um cano immenso, por onde o
sangue se-houvesse de sumir, que não
que era já a sexta, á minha porta.
alagasse todo aquelle espaçoso rocio. Diga(Continua),
se, embora seja horrendo de dizer e de
ouvir, diga-se, eouça-se, e pasme-se, cada
dia se-exvasava sangue humano a baldes e
baldes, e andavam quatro homens, ao tempo
das execuções, a acarretál'-o, para o-arre23.)
do
n.°
(Conclusão
•
. .-...>/
messar a toda pressa no sumidouro.
« Pelas três horas depois do meio dia é
« Vinte mulheres do PoitOu, pelo de mais |
mesquinhas e pobres camponezas, egual- j que principiava a descer para o tribunal
mente foram assassinadas todas junctas: a procissão sem fim das víctimas, e passava
ainda cuido que as-estou vendo, malfa- j pausadamente por baixo das estendidas
ciadas víctimas, estendidas no pateo da abobadas, por meio dos demais presos,
prisão (Ia Conciergerie), acabrunhadas do que para lhes-clar vasão se-apertavam, como
largo caminhar por suas jornadas, e dor- j em comoros, por ambas as partes, curiosos
midas como gado sem pastor, na dureza todos deos-vêr pela derradeira vez da vida.
I

'

•

¦'

,"!

mis.
Alii presenciei eu quarenta e cinco magisirados do parlamento de Pariz, e trinta e
tres do parlamento de Tolosa, incaminhando-se para a morte, com o mesmo ademan
e gravidade com que outr'ora se-levavam
nos prestitos e funcções públicas; vi mais,
trinta e cinco rendeiros geraes passar íirmes e serenos; os vinte e cinco principaes
negociantes de Sedan. lamentando, no acto
de se-irem a morrer, a elesaventura de dez
mil operários, que n'este mundo deixavam
sem uma fatia de pão. Vi Paysser, outr'
ora terror dos levantados de Ia Ven.dée, e
o mais galhardo de quantos guerreiros ha
visto a França; vi todos esses generaes, a
quem a victoria acabava de laurear, e agora
se-iam coroados de cypreste; emfim, todos esses mancebos militares tão fortes,
tão vigorosos... caminhavam caladamente. ... não sabiam senão morrer. »
Seja o já citado Prudhomme quem dê
a última pincelada n'este painel de vergonhas:
« Pôde comparar-se a inviatura revolucionaria (missão lhe-chamavam) de le
Bon, para os departamentos das fronteiras
do norte, com a apparição das infernaes
fúrias que tanto eram temidas entre os
pagãos.
Nos dias festivos assentava-se a orchestra
par a par com o patibulo; ás moças que
ahi se-achavam presentes dizia le Bon:
— Senhoras minhas, seguir a voz da natureza 1 intregar-se cada qual a quem lhequer bem I
«De rapazes por elle comprados constava a sua guarda, os quaes eram espias,
e delatores de seosproprios paese parentes.
Alguns traziam comsigo umas guiihotini-,
nhas com que se-estavani divertindo adegolar passaritos. e ratos. », Mui, sabido é
aquelle caso do mesmo le Bon, o qual, de-
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pois de ter violado uma mulher que, por
salvar seo marido, n'isso consentira, mandou matar aquelle mesmo marido, perante
os olhos d?aquella mesma mulher, a quem
mais nada ficou do que o horror do sacri fie io malogrado; mas as atrocidades,
cFeste gênero foram tantas mais, que, diz
Prudhomme, excediam todo ocômputo.
Também em Nantes se-assignalou não
pouco Carrier: «Obra de oitenta mulheres
tiradas do depósito, levadas aquelle matadouro, foram n'elle areabusadas; ao cabo
dcspiram-ifas; c assim ficaram á vergonha
do mundo tres dias inteiros.
« Para o mesmo logar foram levadas
quinhentas creanças, em tanto extremo de
mocidade, que a mais crescida sé não adiantava de quatorze annos; para as-arcabusar
as-conduziam. Onde houve nunca um espectaculo de tanta lástima e pavor? Pelo
minguado de seos corpos, número grande
d'elles ficava a salvo por baixo daspontarias
das espingardas; velozes se-desatam cios
cordéis que os-tolhiam, derramam-se ciesordenadamente até ás próprias fileiras dos
seos verdugos, e abraçando-se rijo com
as pernas dos soldados, ahi procuram um
refugio, e contra os rostos feros da tropa
alçam aquelles semblantesinhos angélicos,
por onde ressumbra a muita innocencia
mixturada com o grandíssimo pavor. Que
monta! não ha abalar as almas impeclernidas dos matadores, os quaes os-degolam,
como quer que o acaso e a aíflicção Ih'osdavam lançados ás suas plantas.
AffogaçciQ em Nantes,.
a Uma quantidade de mulheres, em litas
dellas de esperanças, e muitas outras abraçadas com íilhinhos de peito, são levadas
para as barcaças! Osafíagos innocentes^
o surrir d'estas tenras victimas infiuidein
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ainda cheia d'elles. Mulheres, cidadãos,
vai
mães
suas
de
consternados
nos corações
negociantes, magistrados, camponezes,soldespede
lhes-acabam
uns aííectos, que
immensa maioria plebêa,
dados,
miás
gencraes,
correspondem
daçar as intranhas;
todos sobre quem recahiu aquelle bem
vós
fervor
como
dosinnocentes
mosas caricias
reino do Terror, ^quereispor venchamado
último
o
aquelle
seria
de quem sabia que
ser nova matéria
vosso
em
dar
tura
próprio
na
ter
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o todo, mas tão vertiginosa e descomposta
em seos movimentos, que tirar-lhe o prego
é condemnar tudo ao motim, á destruição.,
e á maldicção de contemporâneos e vindouros.

Honrava-nos o sábio Silvestre Pinheiro
Ferreira com mui especial benevolência;
e d'este leal e virtuoso publicista conservamos numerosos autographos, que em
muito apreciamos, No periódico litterario
e político, di Restauração, por nós 5 annos
redigido, appareceram importantes e numerosas lucubraçoes á'esse homem célebre, que pela maior parte colligimos depois,
em 3 voiuminhos sob o titulo de Questões
de Direito Público e Aministr ativo. Nunca
houve estadista de maior probidade, intelbgencia e boa fé.
Quando, em 1844, uma insurreição armada tentou em Portugal debellar o throno,
ou as instituições, escrevemos áquelle nosso
amigo, pedindo-lhe, -em these, a sua opinião, sobre o direito da resistência armada. A memória que vai ler-se foi a resposta do illustre escriptor:
Em que consiste a resistencm legal ?
•

L

O acto da insurreição, que consiste no
prudente emprego da força pela parte dos
cidadãos, para repellir a violência praticada pelas auctoridades, é o ultimo grau da
resistência legal.
Cumpre pois marcar distinctamente os
graus d'este importantíssimo direito do ei-
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dadão ; e fixar algumas regras que lhe-importa observar no exercício d'este direito.
Todas as vezes que um cidadão é intimado, da parte de qualquer auetoridade,
por abuso ou excesso de poder, para fazer
o que ella se não acha auctorisatla a mandar ; ou para não fazer, o qne ella não está
auetorisada a prohibir; deve o intimado,
como primeiro grau de resistência legal,deciarar que não cumpre, por ser contra a
lei,qtie condemna áquelle excesso ou abuso
do poder. Não o-praticando assim, ocidadão torna-se cúmplice do delicto daauctoridade.
Se esta, não obstante aquella protestação do intimado, insiste em que dh cumpra a ordem, illegal na mente do cidadão ,
deve este reflectir, se do cumprimento
d'ella resultará, ou não, damno irreparavel: e, no caso de lhe-parecer que resuítara, deve distinguir, se é a elle cidadão
unicamente, ou se a terceiro, que esse damno irreparável prejudicará.
Se o damno irreparável recahir sobre
elle só, é-lhe livre obedecer ou desobedecer, segundo o que a prudência lhe-dictar.
Se o damno irreparável recahir sobre
terceiro, deverá desobedecer; sob
pena de
responder, como cúmplice dos
prejuisos
que elle provir, ou dever prever, se-seguirão do cumprimento da ordem illegal.
Se o damno, que do cumprimento da ordem illegal se-deve seguir, não fôr irreparavel; o intimado, depois de feito o
protesto acima mencionado, deverá cumprir a
ordem; porque, posto que ella seja illêga.,
pede o bem do serviço público, que sc-observe religiosamente o princípio da subordinação, sem o qual ficaria transtornada
toda a harmonia social.
Em todos os casos que ficam referidos, e
quer se-obedeça, quer se-desobedeça; é da
xxiv.—4

\MÚ

ÍRIS.

a
obrigação do intimado dar parto cloaccon- auetoridade, de quem houver emanado
seos
tecido ao immediato superior cia auctori- ordem illegal; e bom assim contra os
hadade, de quem a intimarão tiver immedia- cúmplices. Se o cidadão o não provar,
correslamente emanado. Duas são as rasõesd^st:? verá a pena que o jury intender que
da indevida resistência.
á
preceito ; primeira, porque muito inte- ponde gravidade
rossa ao estado, que não fique impune,
II.
nem o abuso do poder da auctoriclade, se a
ordem era illegal ; nem a indevida resisNo precedente artigo sobre a resistência
inicia do intimado, se da parto da auetoos
dade não houve nem abuso, nem excesso legal, definimos a sua natureza, puzemos
d o poder. A segunda rasão é, para que a princípios, que cumpre observar, quando
exercer
responsabilidade cf essç superior, assim in- o cidadão se-julga obrigado a
formado, seja mais uma garantia para os aquelle direito, ou antes, a preincher
aquelle dever ; indicámos o modo de assecidadãos.
faO quo fica dicto do cidadão intimado,in- guiar o estado contra os abusos dessa
o direito
1 nde-sc, tanto dos particulares, como dos cuidado e, em fim, dissemos que
logar,não
empregados, a quem so-clor uma ordem iile- de insurreição, quando ella tem
é outra cousa mais do que um acto de repL para cumprir ou fazer cumprir.
deDove roputar-se daranq irreparável , sistencia legal ; reservanclo-nos para
este tão imlanlo aquelle quo, por sua natureza,não ad- sinvolvern'este segundo artigo
mittir indemnisação; como aquelle que so- portante assumpto.
insurreição tem, como todas
de
A
a
auetoridade
nem
palavra
quem
provar, que
meemana a ordem illegal, nem os seos su- as outras, um sentido próprio e outro
dêmos nós
sentido
Do
responlaphorico.
próprio
deveriam
ella
por
periores que
der, poderão, ou quererão responder: e, a definição no citado artigo e repetil'-adizíamos
no caso de não quererem, os lesados não hernos. Consiste a insurreição,
nós, no prudente emprego da força, por
tp.nclo meios cb- a isso os-constrangerem.
repellir a-violenSe, recusando o cidadão obedecer, nos parto dos cidadãos, para
é o ultimo
casos e pela maneira acima dieta, as aueto- cia praticada pelas auetoridades;
esta
ridades empregarem a violência, ficará o grau da resistência legal. Analysernos
da instirreicidadão exemplo de toda a responsabilidade definição. Depois tractaremos
cão, intendida no sentido metaphorico.
por quaesquer prejuisos que resultarem,
Pois que a insurreição é uma espécie de
(Mie repellir essa violência pela força,
resistência legal, exercida na bypothese de
dentro dos limites da inculpavel clefeza.
repelE' evidente que,em lodo o caso de resis- que os cidadãos se-veem obrigados a
a violenlencia, qualquer que seja dos graus acima lir pelo emprego da força physica
emmencionados aquelle, em que houver pa- cia brutal eme,abusando do seo poder,
segue-se
rado o cidadão, deve este ser chamado a pregar a auetoridade pública ,
só no caso de se-verificar esta hypojustificar perante o competente jury,como, que
resistência.
n'aquella resistência, se-conformou ás re- these, é que tem logar aquella
Em quanto o abuso do poder não conestabelecidas.
deixamos
gras que
contrárias
Se o-provar, proceder-se-ha contra a siste senão em emittir ordens

nus.
aos direitos dos cidadãos, mas sem que sepossa com verdade aflirmar que os damnos
provenientes do cumprimento d'aque!las
ordens sejam irreparáveis ; não possam ser
compensados por equivalentes vantagens;
ou, em fim quando a prudência faz conhecer que o emprego da fôrça, longe cie ataIhar os inales presentes, não faria mais do
que augmciitar os solTrimentos futuros ;
em todos estes casos a resistência, á mão
armada, seria illegal e injusta, por quanto
só é justo o que produz o maior bem possivel, não só para aquelle que pratica a
acção, mas para todos os interessados em
geral e para cada um em particular.
Cumpre n'este logar distinguir a fôrma
de governo, onde o caso se-passa ; porque
os recursos do cidadão em um paiz admi«istrado segundo o regimen constitucional,
são muito differentes çFaquelles de que
dispõe o vassallo de um poder absoluto.
No governo absoluto, por mais bem reguiado que elle seja, a concentração de
todos os pode res,eni uma só mão, não só
torna por extremo cliííicil ao opprimido reclamar contra a oppressão ; mas obsta
mesmo a que o monarcha, bem que aniniado das melhores intenções, possa distiuguir, as mais das vezes, a justa reclamação da audaciosa revolta.
Umas vezes o governo irritado, por não
achar nos povos a docilidade e submissão,
a que julga ter direito, procede a constragêl'-os á obediência pela fôrça ; e os povos,
em vez de se-submetterem, resistem á
fôrça pela fôrça.
Outras vezes são os povos que tomam a
iniciativa, e,sem esperar que as auetoridailes venham coasiF-os em massa conifa
força pública, tomam por sufliciente provocação as violências praticadas em detalhe contra os particulares, e tentam pôr

m

termo a esse estado de cousas.por meio da
revolta.
Tal foi a insurreição de nossos pães contra o domínio hispanhol; tal a das colônias
americanas,sacudindo o jugo das melropoles ; e tal ultimamente a da Bélgica expuísando o governo dos Paizes-Baixos.
Mas essa fatal necessidade não se-verlfica nos paizes que, vivendo sob o regimen
constitucional, ainda mesmo imperfeito,
incontram no exercício do direito eleitoral
um meioinfallivel depor termo aos abusos
de todos os poderes.
Esta é, na nossa opinião, a principal
superioridade do systema representativo.
Por defeituosa que seja a lei das eleições,
uma vez que os cidadãos eleitores se-achent
animados de uni verdadeiro patriotismo ,
afíVoiitam todos os inconvenientes que lhespodem resultar dos defeitos da lei; e, não
consultando senão a sua consciência, removem do templo das ieis os seídas do govêrno, collocam em seo logar homens dignos da confiança da nação : e por este modo,
sem comproineltimento da tranquilliciack
pública, se-achàrão por fim remediados os
males da pátria.
Mas quando os eleitores, em vez de consul tarem os interesses gerais do estado, só
escutam os dictames de seos desvairados
partidos: ou quando, levados de uma criminosa covardia, se-abstem de lançar na
urna um voto consciencioso, que reunido
aos de outros eleitores, como elles, probos
e honestos, arrancaria o poder das mãos
ineptas ou traiçoeiras, que o-têm empolgado: quando, iFuma palavra, ninguém ias do
direito eleitoral, esse verdadeiro palladio
da liberdade, o uso que lhes-incumbe a
obrigação de fazer e que, por si só bastaria
para atalhar os abuios do poder; g com que
direito, esses interessei ros ou covardes se~
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Quinhentas ou oitocenlas pessoas de
todos os sexos c condições adornam a sala
cFum dos nossos theatros: virgens ematronas, solteiras e casadas, meninos evelhos, patrícios e plcbeos, Messallinas e
Lucrecias, Marcos e Celestinos, casacas e
jalecos, capotes e sobrccasacas, tolos e
sábios, feios e bonitos; e todo este panorama hierarchicamente collocado em ciasses, segundo seo brasão heráldico; por
famílias, segundo o systema de Linneo; e
por gênio e condições, segundo o doctor
Gaíl.
São oito horas. .. inlrâmos para otheatro.... mil topadas nos estreitos e baixos
corredores; os chapéos e cotovellos todos
caiados; lá se-chega a reboque á platéa_
O que é o theatro visto por fora. ainda falta meia hora para começar; que
cousa tão triste é o theatro sem gente!
O theatro pócle-se dizer que tem dous É um corpo sem vida, um cadáver inerte,
aspectos: um interior e particular, reclu- inanimado!
Á proporção que se-vai approximando
ziclo ao limitado círculo dos seos sacerdotes,
e outro público e exterior, que diz respeito a hora, começa aquelle solitário recinto a
á sociedade inteira. Para penetrar no pri- dar signaes de vitalidade; lá se-abre uma
meiro é mister achar-se iniciado nos sa- porta para dar intrada a um vulto negro,
cros mysterios; para o segundo basta ter para o segundo camarote da ordem nobre,
2$>000 rs. e querer ser espectador.
que, olhando com interesse para todos os
O theatro, por dentro, comprehende ar- lados, deixa perceber um gesto de impalistas dramáticos, empresários, emprega- ciência. Mais distante algumas pousadas
dos, espectaculo material, decorações, que se-situam aqui e alli, destruindo cFesta
transformações, musica marcial, &c. Por arte a uniformidade da geral ou da supefora abrange simplesmente o público es- rior. Ora se-ouve o animado dialogo fepectador. Póde-se pois incarar a questão minil; ora o rouco som cFuma catarrha!
por dous lados, ou com a cara para a scena, teimosa e aguardentosa, o que revela ao
fitando a vista e a imaginação na fictícia espectador que ella surgiu dos confins das
illusão do espectaculo, ou com as costas varandas.
Oanniincio da musica apparece em fim:
voltadas, incarando tão somente a animada realidade dos espectadores. Por hoje seo mensageiro é um sujo gallego, que.
prescindimos da primeira questão para só de coto na mão, vai communicando a sua
nos-occuparmos da segunda, visto que já influencia ignea ao círculo dos quinquets;
tractámos no número antecedente d'esta feito o que, se-retira o mais ligeiro que lh'o~
matéria.
permittem os seos pesados sapatos.

atrevem a proclamar que a insurreição, á
mão armada, é, mesmo n'um governo representativo,um direito, um dever sagrado
dos povos?
Não se-deixem illudir os povos. D'aquelJes.que assim clamam, uns, por pusilaiiimes,esperam esconder a sua covardia atraz
da cega audácia das turbas : outros ambiciosos só tem em vista levantar os tropheos
de seos desleaes partidos sobre a ruína dos
povos.
Uma. insurreição á mão armada, num
acto
governo representa tiro, não é só um
de insensatez, e' um crime.

ÍRIS.
Appresenta-se o edifício alumiado por
todos aquelles planetas mechanicos, c occupam os seos competentes logares os deuses e deusas da nossa mythologia. Harpocrates, deus do silencio, foge espavorido ;
e cem vozes, ora meliifluas, ora ásperas,
ora fortes, ora brandas, cobrem os crcscendos da orchestra.
Dous campos eguaes em dimensão, mas
difíerentes em qualidade, comprehendem
os limites territoriaes do público. N'um,
o sexo, que chamamos bello, ostenta suas
graças peregrinas,seos ingenhosos adornos,
sua garriclice — n'outro, osexofeio maneja
as suas armas habilmente, isto é, a arrogancia e o galanteio. Cruzam-se pois, de
baixo para cima, e de cima para baixo, os
surrisos, as olhadellas, os suspiros e outros
signaes expressivos de intelligencia. Qual
seria o louco que se-lembrou de separar
os sexos em nossos theatros? Desunil-'os
n'umpaizeui que se-consenlem junctos nas
cgrejas, nos touros e em outros logares
públicos!...... Quem tal imaginou era
por certo um marido cioso! mas a falar
a verdade este costume, assim como todos
os demais no mundo, tem seos prós e seos
contras; metade dos homens dizem que
é bom, metade das mulheres que é máo,
e as outras metades pensam cm sentido
contrário — Ora intendam-n'os lá!
Lançando as vistas mais longe, isto é,
indo até á aristocracia do theatro italiano,
o que vemos? um todo que deleita os
olhos, um mixto de bordados, de mantelletes, de luvas brancas, de gravatas, de
cassas, de sedas—que deslumbra, que infeitiça — os óculos com suas pertenções
aristocráticas, os bancos de páo com toda
a sua modéstia, e as cadeiras de palhinha
com a sua altivez: é n'esta região que
toma logar o assignante, espécie de planeta
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theatral, metade homem, metade óculo,
que vem periodicamente renovar-lhe os
seos protestos todas as noites, formando
entre ambas uma espécie de substancia
de semi-carne edesemi-latão, que o-torna
indifferente ás gambadas das coripheas e
aos pontos das dançarinas. Este adorno
obrigado das filas da vanguarda pede o
rigor que entre com solemnidade na segunda scena do 2.° acto, e que atravesse
em movimento ondulatorio pelo estreito
canal, que formam as pernas dos demais
espectadores, não sem grande desgosto
d'estas; porém a política exige a dissimuLição, epor isso apenas se-troca um surriso
affectado, a que corresponde o Adonis com
cabeçadas para todos os lados. Chegado o
óculo e seo domno ao destino final, abre
a cadeira com grande estrepito, para atirahir a attençãó de todos, fica em pé um
bom bocado alisando os cabellos com a
luva de pelica, e depois senta-se, limpa
os vidros do óculo com o lenço impregnado
em patcàouli/j, olha cm torno para todos
os camarotes e fita finalmente as quatro
vistas na scena, para ver a dançarina, que
tem por conta, e que o-espreita do 1.*
bastidor da direita.
O assignante não dá grande attençãó ao
espectaculo, pois que este nunca para elie
é novo. Se é segunda representação, assistiu á primeira; se é 1_% viu o insaio
geral, e por isso olha com despréso para
a obrigada attençãó do auditório, e para
oeífeito imprevisto, que sobre elle exercem
as differentes situações das operas. Quando
porém chegam ao cumulo, volta desdenhosamente a cabeça, ou conversa com um
dos rabecas, que lhe-dá traio, sem desistir
de seos trabalhos, ou emfim dirige-se a
quem quer que está a seo lado,, dizendo...'.
«Agora Affonso D?Este obriga a mãe a
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« invcnenar o filho; » mas quando isto
succede c que os espectadores deixam ver
no rosto a aíílicção, acerescenta logo com
certo ar de importância: «Não se-assus« tem, que Lucrecia dá logo o contrave« neno ao filho, por musica ! »
Durante o entre-acto, a dançarina favorecida vem espreitar pelo buraco do
panno, o assignante applica o óculo, e ella
responde a esta fineza dizendo um adeus
com tres dedos, porque o espaço não permilte mais. Segue-se ou ir fumar nos corredores, accendendo cautelosamente o charuto nocandieiro que está junto ao balcão,
ou visitar os camarotes, falando já francez,
já portuguez—electrisando um sem número
de beldades, que são exacta men te do mesmo parecer sobre o mérito da opera ou
do baile. Ainda aqui não terminam as regalias do assignante ! Tem de ir accompanhar a casa a menina, que muitas vezes,
no meio do melhor dueto do 2.° acto, lhedá de olho já prompta de chapéo e com
o competente chalé; eis o pobre mortal
atracado com o seo fido Achates (o óculo);
—deposita-o nas mãos do porteiro, e vai
onde o-aguarda a nimpha,
Que acabou de fingir—é outra agora.
Entre o público das filas do centro ha
alguns, que aspiram ao titulo de inlelligentes; por exemplo, qualquer rapsodista,
que escreve um artigo n'um jornal, e que
logo é coroado com o pomposo titulo do
illustre sábio. Esta seeção é boliçosa,*
suas decisões são sem appellação nem aggravo, falam ex cathedra, applaudem-se,
ouvem applaudir, e por sympathia pateiam
quando sentem os outros patear.
O resto da platéa é oecupado por aquella
saneta gente, que se-chama respeitável público, e que nos diecionarios modernos
tem o nome de massas, em cuja confecção

entra o cidadão barbeiro, o honrado mestre sapateiro de escada, o triste velho empregado público ha vinte annos, e o provinciano, os quaes têm por hábito ir aos
domingos ao theatro para se-divertirem e
apanhar á unha uma lieção demorai; e
o divertimento, que incontram, são tres
homens que morrem assados, fritos ou
invenenados; e a moral, que apanham, é a
que sc-deduz d*um suicídio ou tfum i.iicesto.
Concluída a peça, vai um pobre diabo
para casa, convencido de que todas as mulheres são cortadas pelo molde de Calheriiia Howard e de Margarida de Borgonlui,
e que todos os homens são pouco mais
ou menos Antonys eRicardosD'arlington ;
d'ondc é fácil deduzir que os homens são
velhacos, as mulheres más, a sociedade
um covil de feras, o governo um embroglio, a religião uma farça, e a existência
uma terrível calamidade ! Se é um principe, por força tyrannisou seos povos. Se
é uma princeza, dá ceias para invcnenar
seos convidados, e intrega surrindo-se ao
verdugo a formosa cabeça do seo amante,
ou manda lançar ao rio os namorados. Sc
é homem do povo, é filho d'um carrasco,
e conspira contra o seo bemfeitor. Seé
juiz, é venal, corrompido, seduetor e perjuro. Se é mulher casada, mandou interrar em vida o marido para dar a mão ao
seo rival. Se é mãe, namora-se do filho.
Se é padre, abusa do seo saneto ministério
para corromper a innocencia. Se é finalmente um amante, deixou-se arrastar por
um amor vergonhoso, criminoso! Estes
e outros muitos, que seria longo enumerar
são os primores da scena moderna, o alimento que se-dã a um povo incauto, para
se-instruir e deleitar, de sorte que a história apresenta-se em caricatura, e os es-
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meio de altura, aquelles candieiros cheirando a morrão — nada obsta a que os
escaninhos estejam atulhados. Uns que
sobem, outros que descem, áquelle que
procura a cara metade, este o amigo
crafim, é um desinlace cômico, uma scena
final buliçosa.
Eil-o o terno amante que, voando nas
azas cie amor, pisa o lacaio preguiçoso que
dorme a somno solto nas escadas, e acotovela a todos, sò para fazer sentinella á
porta do camarote, que incerrou por aigumas horas o seo precioso thesouro. O
esposo prudente, que empurrado pela gente que sae dos camarotes, desespera-se por
On ne voit pleurer personne;
não poder chegar ao pé da cara consorte,
Pournotre argent noas avons du plaisir. que já vem descendo, cautellosamcnte
. El le tragiquequon noas dorme
apoiada a um braço, que casualmente seEsl bien fait pour nous rèjouir.
incontrou no caminho. O futuro esposo,
á sua bella, é filiado
Mas onde nos-conduz a imaginação ? fo- que ao dar o braço
melhor do que o anzol:
mos beliscar os românticos, e deixámos o pela sogra que pega
e uma gola
nosso propósito, que era pintar o público o moço, de casaca até aos pés
de cadeiras e
espectador: o effeito porém tal relação que o-aspliixia, carregado
aquella apitem com a causa, que não s>póde falar que vai abrindo caminho por
nhada phalange; os papás zelosos, que
n'um sem se-oecupar da outra.
chaleças dos
Cae o panno, e desapparece o drama ; põem as filhas acoberto das
na escada
algumas varas de lona separam a socie- mirones, que formara duas alas
chamam o galiego
dade phantastica da positiva; os Hernanis principal; as velhas que
choram
e as Tisbes fojem, e ficara só as Marias e com voz nasal; as creancas que
damnadas pelo
os Maneis: o homem das brenhas, e a porque as-pisara ou que,
a cada passo ;
amante desesperada convertera-se em gente somno, vão dando topadas
altos berreicomo nós; o casteilo feudal muda para as juras dos que pedem em
— O Teixeira que chegue a sege. —As
uma água furtada e os mysteriosos canaes ros
imprecações dos que vão a pé, e que não
de Venesa para ò conhecido botequim.
ser incommodados por os que nãp
algum
de
espirito
o
querem
Quizeramos possuir
de bom
escriptor de cunho ("excluindo os nossos vão; os ditos chistosos dos jovens
ao tom; os chasques do namorado, que esrisquinho)
de
pintar
para
publicistas
escada, e que sevivo esta scena final, que, ainda que pa- perava alindinhaporuma
disputar sobre
reça insignificante, é a parte mais inte- safou por outra ; o eterno
se a scena do veneno era de mais effeito
ressante do drama da vida.
era cm
Acabou-se o theatro ! áquellas escadas que a do punhal; se a chácara
verso; a graça do maganão
Pequenas, aquelles corredores de palmo e prosa on em

scenas patipectadorcs, familiares com as
bularias, caminham para um abysmo, sem
o-terem conhecido.
Felizmente esta exaggeração de colorido
tem o seo correctivo em si própria—e uma
vez dissipadas as primeiras impressões, a
rasão vai recobrando o seo império, eeonvertendo em ridículo aquillo mesmo que
lia pouco era sublime. O philósopho não
reacpôde deixar deaceoiher esta benéfica
cão, olha com indiííerença para tudo, pelo
seepticismo que o-obrigaram a ter, e em
vez das lágrymas deponho, que lhe-pedia
o poeta, dá as mais robustas gargalhadas.
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do actor; aquellas immortaes caretas do
pae d'uma actriz; o comparar mentalmente o romântico galan ideal com o ciassico marido effectivo; n'uma palavra — a
rápida transição das imaginações poéticas
ás prosaicas, da história fingida á verdacleira, todos estes objectos são tão gratos
de ver quanto diííiceis de escrever.
Restabelece-se o silencio. O alcaide fecha cuidadosamente as portas do templo
da illusão; o poeta regressa á sua modesta
habitação para dormir ao som dos applausos
ou das pateadas; o actor depõe mantos e
coroas para pegar no chapéo de chuva e
na casaca a fim de ir cear; o vento fresco
da noite dissipa as chimeras da agitada
mente do espectador; e quando este ao
recolher-se para casa julga ouvir o terrivel sino da egreja de S. Marcos, reconhece com praser que é apenas meia noite
na torre visinha.
Alpha.

A PACIFICAÇÃO BO FEATA.
Sob novo aspecto se-appresentam os
negócios do Prata. Os srs. Southern cLepredour acceitaram ad referendum uma
convenção offerecida pelo dictador argentino, sobre as bases das propostas Hood;
ao mesmo passo que vão continuando os
preparativos bellicos, sem objecto conheciclo, i Serão estas destinadas para as emergencias que das cousas da Bolívia possam
resultar, a ser certo que da Europa sechamasse o general Santa-Cruz ? Serão auxiliares do general Oribe, caso viessem
tropas de França? Terão por destino ume
diversão sobre o Paraguay, segundo o-in-

sinúa a última mensagem de Rosas, a requisição da ilha de Apeypé, e o que expõe
o Paraguayo Independiente, de que o seo
systema é— «estender, estabelecer econ« solidar o domínio do antigo vice-reinado
« dcBuenos-Ayres, com todos ósseos limi« tes, deixando ás províncias e mais es« tados visinhos uma independência appa« rente e precária, para o que está sacri« ficando a fortuna actual, o progresso fu«turo d'estes paizes » ?
Não nos-oecuparemos hoje efesses preparativos, nem tão pouco de uma convenção, cujas cláusulas ignoramos, repetindo
todavia que a verdadeira convenção para
o Estado Oriental do Uruguay é o restabelecimento do governo cora a pureza que
a constituição prescreve. Nada de pessoal!
nada do que não possa existir com a conciliação 1 Essa é a combinação dos governos representativos, os quaes não destinam a perpetuidade, a uns para mandar,
e a outros para obedecer : oxalá comprehenda Rosas que lhe-importa ceder a tempo, approveitando a opportunidade : oxalá
se-persuada Oribe de que cedendo, e contribuindo para a fusão dos partidos, aicançará mais glória do que insistindo por
uma falsa legalidade!
Se isto escrevemos é porque, em falta
de boas rasões, combateu-nos um orgam
da imprensa denunciando tendências nossas
para restabelecer personalidades ! Injusta
aceusação contra quem timbra em constantemente provar que, aos seos olhos,
os homens são meros instrumentos, e immortaes só os princípios. Regulem a quêstão em beneficio da maioria dos orientaes,
e achar-nos-hão a seo lado, sempre no
mesmo terreno que ora occupâmos; acharnos-hão talvez lendo esse trecho de um
eloqüente escriptor:—«Os de character
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« versátil e débil são despiedados para os
«cpie suppõem capazes de ter praticado
« alguma cousa contra seos interesses.»
Sabemos que dias ha em que os povos,
como os indivíduos, cançados de aborrecer-se, sentem a necessidade de uma reconciliação. Sabemos que em todos os partidos ha homens cie distinetas idéas, dos
quaes uns são fáceis cie attrahir, realisando
o voto do paiz, porém outros se-desesperam, tiranclo-se-íhes os pretextos para chegarem a seos fins. Temos para nós que
a turba honesta e desinteressada de todas
as parcialidades applaudirá qualquer tractado que assegure a egualdade civil, o respeito de propriedade, a segurança de pessoas e opiniões, e uma independência real;
vão assim se a vida e a propriedade, se a
sorte do estado ficar intregue á parcialidade, á divisão, ás vinganças. Tal conclusão cia fratrieida lueta seria a consagração
da.immorali.da.de, e ruina do paiz.
Nem todos são philosophos; na máxima
parte dos homens, o interesse moral ou
material é o primeiro inovei; o aggregado
(Fesses homens fôrma a sociedade, cuja
mola real de aeção é essa seqüência de
interesses. Povos sem liberdade nenhum
interesse têm na defesa do Estado, pois
nada se-póde esperar dos que seguem as
theorias do jumento da fábula:
~ « Bem pouco me-importa quem é meo senhor;
— « Não pôde o meo Tado tornar-se pcior! »

Em certas alturas, todos os sacrifícios
são vãos. Que vale que Bruto assassine
otyranno? que vale o ver Catão traspassarse o.peito, para escapar a outro punhal?
nada efisso conjurou aoppressão de Roma.
Se pois a republica cio Uruguay verga á
força do destino, que ás vezes, nas luetas
civis, outra recompensa não dá senão a
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d'aquella generosidade, que precede á vingança, £ como esperar socego, se ha-de
sueceder... o que oceorreu na revolução
de França? Os primeiros sentimentos do
coração eram logo abafados; sobre ósseos
restos se-alçava o imperio dos pretextos
para extermínio de adversários.—Lembrem-se bem de collocar a nova administração no pon to de conveniência para todos, para que o desejo cia vingança não
seja proclamado necessidade da situação.
Lembrem-se... ou seja que os-guie o
amor da pátria, ou o estudo cia história e
decoração humano; pois quando o próprio
escravo dos ottomanos rompeu os ferros
da servidão, povo não ha a q.iem possa
abandonar a esperança, nem governante
que deva suppor-sc eterno. Fundae, se oousais, a arbitrariedade sobre as pontas
das bayonetas; os próprios soldados a-clerribarão, porque, segundo diz um escriptor: saiba, o que pertende governar pelo
terror, medir bem c combinar as situações, pois todo o governo incorra cm si
mesmo ogermen da sua destruição.
Esse o norte das nossas palavras sobre
o Rio da Prata ; isso fe nada mais) o que
nos-induz a continuar com este assumpto.
Quanto a certas insinuações, incumbimos
a resposta, para os que nos-conhecem, a
elles; para os que nos não conhecem, ao
tempo.
Longe de pugnar por pessoas, diremos
bem alto, que o homem que perder a confiança deve retirar-se da scena pública, e
aguardar tranquillo a inversão di opinião,
cpie não pôde deixar de ser-lhe favorável,
se elle foi bom cidadão, i Não decretaram
os athemenses o ostracismo de Aristides,
e os romanos o exílio de Camillo ?... Mas
também os thebanos puzeram em juizo
Epaminondas, por ter conservado o coar
xxf v.—5
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mando do exército, mais que o tempo fixado pela lei; e quando os gallos escalaram o capitólio, salvou á republica o proprioManlio, queclepois, accusado deconspirar contra a liberdade, foi precipitado
dá mesma rocha d'onde clespenhára os
gallos.
Aquelle que tentar sahir da posição que
a adversidade lhe-deu, sem se-prender com
os meios, mais não faz cpie prostituir-se
e acabar de se-perder.
Não: o íris não contribuirá para manter
divisões, por se-persuadir que ha, nas
crises das revoluções, uma vontade mais
soberana que a dos homens que as-elirigem; é a vontade do próprio suceesso, que
não pára até conseguir o seo objecto, porque os instrumentos pessoaes viciam-se,
corrompem-se,' mas a idéa, pura, incorruptivel, divina, pôde mais que os vícios,
a cólera, o egoísmo ou a vingança.
Ahi estão a França e a Inglaterra convencionando sobre a sorte cPestes paizes.
^Preincheram ellas dignamente a alta missão de que se-incarregaram ? os 6 annos
passados nos-fazem recear pelo desingano
futuro. O Egypto, prodígio do poder sacerdotal; a Grécia, tão gloriosa em meio
dos furacões de uma liberdade demagógica,
baixaram, do zenith da intelligencia, ao
naclir cia ignorância; tudo alli desapparecera. E depois? A Grécia sacudia as cadeias da escravidão, e libertava-se, a preço
do sangue de seos filhos e da intervenção
européa, porque assim con vinha ao interêsse elo equilíbrio e da política. Essa
mesma política e equilíbrio permittiram ao
Egypto qüe devesse a sua insurreição á
férrea vontade de um homem. Em quanto
turcos emamelucos disputavam o domínio,
Mehemet-Ali teve arte de debilitáP-os;
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mo Pedro da Rússia dos Sírelitz, e Mahmoud dos janisaros; com inganos obrigou os árabes a abandonar a Syria ; e com
a posse das cidades sanctas, Mecca e Medina, conquistou a estima e veneração dos
crentes. Mas esse mesmo, apenas formou
o seo poder, só teve em mira a civilisação
do paiz; accolheu todas as innovações
úteis ; e os homens que asreacções de 1815
na França, e de 1823 na Itália e Hispanha
expulsavam da sua pátria, fizeram-lhe fiorescer commercio, agricultura e industria.
^ Estará hoje accontecendo aqui o mesmo ? Será o equilíbrio e a política o clesiderandum da Inglaterra e França? Não
vemos nós, na Europa, esses 2 governos
espreitando-se mutuamente? Nãoos-vimos
aqui cuidando mais das propriedades de
seos subditos,ejue dos direitos dos naturaes,
mais dos interesses cio seo commercio que
dos do paiz ? Será por essas rasões que selimitaram a pedir ultimamente amnislia (!)
para todos os orientaes? Depois ele tudo
isso (e do mais sobre que liemos escripto),
mande a republica franceza ou não mande
homens para sustentara posição de.Mon-.
tevidéo^ e]ue é que essa situação necessita?
É (repetimol'-o, suppomos não nos-equivocarmos) apoiar a união dos orientaes,
para que se-consolide um governo que
possa governar; — que esse governo seja
o ela lei; — que seja de todos e para todos,
E n'esse pensamento, n'essa cooperação,
^como se-elesconhece ser o Brasil o primeiro elemento de acção> eom que deve
contar a Europa, e garantir-se a America?
IA independência absoluta do EstadoOriental do Uruguay; a independência que o
Paraguay proclamou, não são votos do
Brasil, tanto em proveito d'aquelles paizes,

perfidamente se-desfez dosmamelueos,co- e em virtude de compromissos solemnes,
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orientaes está de accôrdo em princípios,
naturaes dos
^que vai que as recordações
theatro, por tepovos não reconheçam o
rem osactores sido mudados pelo jogo dos
geographicas?
suecessos?
A resistência de Montevideo; as penalie quantos a essas
europeos,
Os
fadas
governos
dades da campanha; a separação
como a um penoso
assistido
têm
discórdias
tem
milias; esse complexo de calamidades,
têm lamentado a continuação
espectaculo,
conTodos
parecem
a todos desinganado.
mesmo tempo oao
e
Rosas,
em
do
não
poder
cordar na precisão de um limite. Esse
verem a desunião
considerado,
têm
por
deRosó
o-pódem esperar rasoavelmente
Cur Iam varie ?
estados.
outros
dos
também
sas, para que a elle se-intreguem;
o governo de Buenos-Ayres um
Obtenha
estrangeiros;
dos
não é prudente confiáf-o
triumpho, e arraigará a sua prepondeconuma
garantia
certamente
mas será
sacará as possíveis vande
rancia,
que
soecorros
Os
tracláP-o com elles e o Brasil.
ha-de tractar
seos
os
tagens
projectos:
para
da Europa só têm até hoje procrastinado
um poder subalcomo
oriental
o
dispogoverno
a solução. O Brasil, com a melhor
forçáT-o, por falso ponto de honra,
terno;
a
se-affiance
a
sição para contribuir que
outras guerras; retardaremprehender
a
interposição
sua
a
ser
paz, como que exige
do commércio, nao
assim
lhe
progresso
essa
está
requisitada pela união: ^onde
sem o qual suecumbirá.
industria,
e
vegação
não
seo,
interesse
é
vontade única? não
imperial, calculando sobre a
O
fazer
o
governo
se-impoz,
é uma obrigação que
importância dos seos empenhos, já porque
cerem
?
Pôde
independência
a
reconhecer
não suspeitem a sinceridade, já por
lhe
necessiuma
ser
expectativa
a
tos casos
detem-se a anaconseqüências,
de
temor
a
dade, quando mesmo inglória persevee a lettra morta do tractado;
espirito
o
lysar
ladesunião
a
vai
emtanto
no
rança; mas
tempo em dissertações sobre
o
consome-se
afugene
termo,
o
vrando, retardando
do que incerram os artigos,
intelligencia
só
a
Na
pois
guerra
íando a nacionalidade.
conveniências mise-interpretam
pelas
inxergam
não
que
medram os que outro porvir
senão as conveniências, do momento, ou nisteriaes.
e armas arinfluencia
á
se-deixe
Não
chegando
vão
cousas
pessoal. Quando as
seria
d'esta
que
termo
questão,
o
se-contentam
uns
gentinas
ao extremo de que já
aos céos. Vibradaria
uma
o
que
com
perfídia,
outros
que
com o que Rosas fizer,
depois os balsamos legaes authenticar
visto
riam
franceza
republica
á
(pois
approuver
constituições são sempre
as
tudo;
o
próprias
fazer
quer),
não
que
pôde
está que Oribe
n'esse jogo immoral; á sombra dos
a
agglomerações
pella
mais
parecem
os partidos
se-colloca o vencedor, e tudo
comseos
interesses
poderes
unidos
por
de indivíduos
é o exemplo da história de
tal
ser
legalisa;
se
A
dogmas
políticos.
muns que por
antigos e modernos (*). E
os
todos
lado,
povos
A
por
outro
paz
verdade que, por
legislador é a exverdadeiro
o
honra
visto
da
que
senão
cara
pelo
nenhum preço é
e da independência (*) e que a maioria dos
Montesquíeu, decidiu se
diz
a
vietória,
«Só
câmaras
(?)
as
(•) Mensagem do governo de Montevideo
dizer-se fé pwtca ou fè romana.»
devia
legislativas.

como resultado das combinações assentadas
no equilíbrio político, e nos mais bem calculados interesses das respectivas posições
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pcricncia, e o governo mais legítimo o que
nasce da vontade geral; se assim o-reconbece o mesmo Rosas ^como ha-de consentir-se que força alguma estranha semetia a opprimir ou subjugar essa vontacle (*) ? Porque se-despresará o prévio
accordo, base de toda a legítima intervenção, para realisar o princípio da soberania popular? Reduzam-se a trabalhar
pela conservação da plena posse de todos
os direitos, para que rcapparcça a união,
que, pelo modo como estão as cousas e
os ânimos, se não pôde manifestar.
Estão armadas a cidade e a campanha
de Montevidéu; espíritos exaltados; paixões descontentes; todos guerreiros. Só
o hábito cia guerra originou a precisão de
a-fazer, em quanto sc-disser: o meo. direito está na minha espada. Porém os
orientaes querem governo seo, e para isso
cumpre que o paiz fique liberto de toda
a invasão clequalquer força que comprima

(*) No n.o s do Archivo Americano, tí, 122, lê-se
o seguinte: —«Não! não pôde haver soberania e in« dependência nacional n'um povo, que não elege o
« seo governo, nem dá a si mesmo outros manda« tarios senão os que a urn poder estranho aprazem »
e C04itin.ua, sacando conseqüências forçadas para defesa do seo pleito: Se reeonhece que não pôde haver
independência e soberania, onde se não pôde eleger o
governo £ porque sustenta a guerra para o reconhecimento de Oribe? Porque não ha-de concordar com
o Brasil, Inglaterra e França, para deixar só aos orientiics, sem coacção alguma estranha, que eiejam o govèrno da lei? É o tractado mais fácil, o meio mais
seguro para curar essa infermidade, que todos reconhecem. —Mais adiante acerescenta: — «Aos orienatacs sós incumbe ãarem-se ósseos governantes; c
« a colônia franceza de Montevidéo, frueto da inter« venção franceza de 1838 a .840, e da anglo-franceza
« de 1842 a ms, é um absurdo e um escândalo contra
« esse prii cipio. » <,E a intervenção de Rosas* desde
1S32? as 2 invasões que fez com forças, para esse caso,
tão estranhas á republica como as de qualquer outro
governo estrangeiro? £Deve consentir-o o império no
character incontestável de garante da Independência
do Estado Oriental? O caso é idêntico.

os habitantes. A defesa é de direito natural: para se-sus tenta rem, para terem um
governo oriental, á vontade da maioria,
tem procurado a cooperação de todos. Se
UFa-recusam i como não hão-de continuar
a armar os estrangeiros? Se porém se-promovesse a conciliação dos orientaes, suecederia o mesmo que na Itália, quando a
concentração contra o numeroso exército
francez da invasão, deu o prompto resultaclo, que descobriu o poder cias allianças,
e trouxe depois a idéa do equilíbrio. A
liga da Lycia e Achaia ainda é lembrada
em Grécia.
Para que emfim essa união seja solida,
é mister que prescreva os deveres e os
direitos. A conveniência está na justiça
para com todos, em que todos se-respeitem, esquecendo os extravies; — no augmento da força dos mais débeis,—-na dimimiiçâo da dos mais poderosos, -— na garantia da paz—-na creação do equilíbrio —
no anniquilamento das machinaçoes. A
prática de uma acção simultânea fará tomar o justo nivel contra os que queiram
impor como vencedores. Só a união pôde
frustrar os planos de domínio, se os-ha;
e se os não ha, consolidar a obra da independência. Essas as doctrinas, esse o interêsse que impelliram o Ms a escrever
sobre as cousas do Rio da Prata; e persiste em crer que outra estrada honrosa
e livre não fica aos orientaes.

N. B. Vai ler-se o extracto fiel de uma
carta do Guarda-Marinha da armada portugueza, Alexandre Magno de Castilho Janior, embarcado a bordo da corveta Oito
de Julho, do commando do capitão de mar
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e guerra Manoel Thomaz da Silva Cor dei- é — Porto Sancto ser baixo—Madeira ser
ro, actual commandante em chefe cia esta- elevada, e as Desertas merecerem este nome
ção naval portugueza na costa da África Oc- em conseqüência de serem três montes cscidental. Apesar decpie este mancebo haja calvados, sem signal nenhum de vegetação.
completado todos os estudos das Escholas Seguimos com ventos regulares variantes
Polytechnica e Naval, com plena appro- nos quadrantes do NE—SE—NO até o dia
vação em todas as matérias, o leitor dará 1/j de junho, em que avistámos (agrando
benevola desculpa ao que a-ncccssitar, at- distancia) a ilha da Palma.
N'este mesmo clia vimos de muito lontendendo a que o auetor d'esta correspon(lenda ainda não completou 15 annos de ge o Pico de Tenerilfc. Seguimos com
edacle. Por isso mesmo quizemos deixár-a ventos frescos variantes nos quadrantes do
tal qual sahiu d'aquella inexperiente penna. NE e SE—até o clia 19, em que dêmos
Supprimimos somente os períodos domes- vista da ilha do Sal, da qual passámos muito
ticos, que não interessam ao leitor, com próximo. O vento abonançoue rondou para
quanto, em narrações cie viagens, nem sem- , o N. á proporção que nos-introduziamos
pre seja amenos curiosa parte adescripção ! no Archipelago de Cabo Verde. Pelas 11
dos sentimentos do que abandona a pátria, ! horas do dia 20 estávamos pelo travez de
mormente em eclade tão tenra, suavisando- : BR. pouca distancia a baixo.de João Leitão.
lhe apenas a idéa da separação cia família ; No clia 20 á tarde navegámos ao longo da
o paternal disvelo com que seo tio, o com- | ilha do Maio, que me-pareceu ser muito
mandante Cordeiro, lhe-ha servido de se- I baixa, tendo uma ermicla, algumas árvores
— Estava incalhado
gundo pae. A esta carta vem annexos vários ;i e bastantes cubatas
mappas das loealidades percorridas; um, j n'uma ponta da ilha um navio grande, que
mui miúdo, do porto e barra deLoanda; 1 depois soubemos ter sido um brigue merdesenhos dos vários objeetos descriptos; cante inglez, carregado de carvão.
Na madrugada do dia 21, avistámos a
é evidente que tudo isto na impressão tinha
ilha de S. Thiagò, e depois cie termos cosde ser supprimido.
teado parte da ilha, que era formada por
Bescripçao da viagem feita pela terra de media altura, porém muito escorveta—Oito de Julho—de Lis- cavada, vendo-se em differentes logares
boa para S. Paulo de Loanda. porções de urzella. A's 7 horas e 30' surgimos defronte cia povoação da ilha de S.
Sahímos de Lisboa a 4 de junho de 1848, Thiago. Fundeámos em 15 braças areia,
a reboque do vapor de guerra D. Luiz tendo fora 40 braças de amarra, demorando
Philippe, — A.'s 6 horas e 35' (p. m.) se- a ponta das Bicudas por 89° NE e a Telargou o reboque, navegando nós com ven- merosa por 70° NO; estavam fundeadas
tos calmeiros e ponteiros. No fim de septe as escunas Cabo Verde e Duque da Terum brigue
para oito dias de viagem avistámos as ilhas ceira, o hiate Saneia Izabel,
do Porto Sancto, Madeira e Desertas. Pouco de guerra inglez e um brigue de guerra
ou nada posso dizer que lhes-respeite, em americano. Pelas 5 horas e 30 minutos
conseqüência de passarmos a grande dis- l do cila 21, tendo refrescado muito o vento,
tancia de todas ellas; o que posso affirmar | nos-rebentou a amarra ;e garrámos, apesar
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de ter largado outro ferro; suspendemos;
bordejámos toda a noute, fundeando pelas
7 horas 30' (am.) do dia 22, depois de termos perdido um homem.
A cidade ou villa (preferiria chamar-lhe
aldeia) da Praia é pequena, tendo algumas
casas de pedra e cal e muitas cubatas: o
clima é doentio: tem uma barraca a que
chamam alfândega: um castello soffrivel:
algumas porções de terra (poucas) em que
estão plantações de bananeiras, coqueiros
e palmeiras, &c., é abundante em pantanos: não tem um só cães, sendo necessario desembarcar ou ás costas de pretos,
ou por cima de uma pequeua restinga de
pedras, o cpie é arriscado e difficil; os
americanos tentaram fazer um cáes defronte da alfândega, e conseguiram firmar
alguns baiTOtes,porém não o-completaram:
ha um quartel do batalhão, que está soffrivelmente edificado: uma só Egreja ouErmita muito acanhada e muito velha. O
ancoradouro é máo, sendo muito abundante em pedras.
No dia 1.° de julho sahimos do porto
de Villa da Praia, conjunetamente cora o
brigue de guerra Audaz, que navegou era
nossa conserva até ao parallelo de oito
gráos Norte, em que nos-sobreveiu uma
tal cerração e aguaceiro do Oes-Nor-Oeste
que o-perdemos de vista: diminuímos immediatamente de panno. porém foram baidadas todas as diligencias que fizemos para
o-tornar a avistar. Nodia6para 7 de julho,
rondou-nos o vento para o quadrante do
SO, navegámos no quadrante do SE. No
dia 9 de julho ás 7 horas (am.) viramos
de bordo na latitude Norte, 6 gráos e 16
minutos, e na longitude 14° 15'57° Oeste
do Meridiano de Greenwich, tendo-nos
rondado o vento para o Sul, fazendo nós
paro no quadrante do SO. No dia 10 tor-

nou-se o vento variável no quadrante do
SE; continuámos a fazer proa ao quadrante
do Sud-Oeste. No dia 13 de julho costeámos a cquinoccial por 18° 52' de longitude oeste do meridiano de Greenwich.
Não descrevo afesta chamada doNeptuno,
porque não ha quem ignore essa curiosa
diversão maritima. Atravessámos a zona
dosgeraes em quinze singraduras, e sobrevindo -nos os variaveis,regularmente frescos
e bonançosos, logo rondaram para ENE,
o que nos-obrigou a montar a lat. S. de
29° 49', achando-nos então na long. de
13° 29' O. de Greenwich. No dia 7 de
agosto achou-se differença na côr das águas,
e no dia 10 ás 7 horas e trinta minutos,
estando na latitude Sul 16° 00' e na longitude E. 11° 28' 30" se-deu vista de terra,
á distancia approximada cie 18 milhas, parecendo ser acosta comprehendida entre
Cabo Frio e Cabo Negro, o que se-realisou.
Pelas oito horas do dia 14 passámos á fala
do brigue de guerra crusador inglez Contest. No dia 15, ao amanhecer, se deu vista
d'um vapor, que depois se-conheceu ser
a fragata de vapor Penelope, navio chefe
da estação naval britannica. No dia 15, ao
anoitecer,fundeámos defronte do Cacuáco :
fazendo-nos de vella no dia 16 com vento
Nor-Nord-Este bonança, demandando o
ancoradouro, onde fundeámos ás 9 horas
e 15 minutos.
O breve tempo, que na viagem gastámos,
não dependeu senão cia derrota que o tio
Cordeiro traçou; e todos os navios, que
de Lisboa posteriormente sahiram, tendo
annunciado viagem mais curta vindo pelo
N., gastaram todos de 108 a 90 dias até
Benguella, excepto o brigue Duque de
Bragança, que veiu em direitura a este
porto com 84 dias, além de outro brigue
que esteve no Cabo de Palmas 22 dias.
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A maior parte da água que vai para a
cidade, e para os navios surtos no porto,
é trazida de Bengo (logar muito próximo
de Loanda) em embarcações armadas á
hiate, com fundo de prato, para poderem
transportar maior numero de pipas cFágua:
estas embarcações são chamadas tataveinas, Apesar da água do Bengo ser a melhor
possessão.
das immediações, comtudo é molle, tendo
Resumida descripçao de S.
uma côr cinzenta, e não devendo ser bebida antes de phyltrada. A água é emprefebres
Esta cidade, desde o tempo do primeiro gada muito eíficazmente contra as
conquistador Paulo Dias, capital dos reinos intermittentes já adiantadas.
A cidade é dividida em alta e baide Angola eBenguella, que hoje constituem
— A cidade alta compõe-se em gea província ultramarina de Angola, está xa
sendo n'esta
situada em 3o 48' 5" de latitude Sul e 13° ral de sofTriveis edifícios,
3J de longitude Leste do Meridiano de parte da cidade qne está edificado o pa— o palácio do bispo —
do
lacio
magnié
governo
ancoradouro
seo
O
Greenwich.
de
fico, podendo conter proximamente 200 os quartéis de sapadores e do batalhão
as
navios: é arriscado o fundearem mais (ape- linha, &c. &c. A communicação entre
de duas
sar de que não consta ainda terem estado duas partes da cidade é por meio
no porto mais de 30 a 40), principalmente calçadas mandadas fazer pelo ex-governo tempo cias trovoadas (novembro, de- naclor Pedro Alexandrino da Cunha. Apesar
zembro e princípios de janeiro): tem água de bons edifícios, não deixa de ter uma
suffieiente para navios do mais alto bordo. quantidade de barracas construídas de paO terreno de Loanda é estéril, havendo lha e bambus (obra de pretos): quando
cPescomtudo nos seos subúrbios Iogares em se-manifesta um incêndio em algumas
tas barracas, a maior parte da cidade está
mais
cFestes
um
a
vegetação
se-dá
;
(o
que
notável) situado ao SO. da cidade, chamado exposta a ser queimada, em conseqüência
a Mayanga, é o local mais incantador da da grande proximidade que existe entre
África Occidental; além cFeste também dif- duas quaesquer cFellas, pois que a maior
a
ferentes particulares compram ao governo distancia que têm entre si não excede
uma certa porção de terreno, debaixo da palmo: estas barracas são chamadas eucondição de o-cultivarem; sendo-lhes dado batas.
A cidade baixa é maior que a alta —
durante algum tempo, para o-fazerem, sob
com poucas ruas calçadas,
abafadiça,
muito
conterreno
e
o
o
de
acabado
praso,
pena
e também minada de cubatas. Tem alguns
tinuando inculto, lhes-ser tirado.
ediEsta providencia é excellente, pois que sofTriveis edifícios: é n'esta que está
de trigo —
alfândega—terreiro
a
ficada
já se-contam (sónasimmediaçõesdeLoanserve
da) para mais de 100 porções de terreno (quartel de voluntários)--a egreja que
&c. &c.
cultivadas por particulares. Estes tractos de Sé, chamada dos Remédios, &c.
Também ahi ha bons edifícios particulares.
de terra são chamados Miisséques,

O que, falando da nossa viagem, diz o
Diário do Governo, relativamente áovação
feita pelos angolenses ao Sr. Pedro Alexandrino da Cunha, aííirmo ser exacto,
sendo voz unanime que Angola nunca teve
nem terá governador mais honrado, e que
em todos os ramos mais útil fosse a esta
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No angulo que a cidade faz com a parte lidade ao governo por servirem de policia,
da costa, que fôrma um dos limites do an- conhecendo todos os logares alé os mais
coradouro, é que está construída a melhor recônditos do matto. Usam de grandes cacasa particular de Loanda: este local é sacos asues até aos pés, com golla e cadenominado o Bungo.
nhões incarnados, descalços, bonets asues
Palácio do governo — Este ediíicio está com lista incarnada. As armas são lanças
situado na parte mais elevada da cidade e clavinas a tiracoíio. Estes homens são
alta — está bem edificado — tem boa appa- ch a m ado s Empacace ir os.
rencia, e gosa das eommodidades necessaAsfructas que as imoiediações de Loanda
lias para o governador.
produzem são : laranjas,papayas, bananas,
Palácio do bispo — Pveahnente assime- cajás, mangas, cocos e tamarinos; porém
lha-se mais a um montão de minas do que as únicas saudáveis são as laranjas e os cajus.
a uma casa destinada á habitação de um As mangas produzem febres intermittentes
bebendo-se qualquer liquido (que não seja
príncipe da egreja.
Quartéis — Os quartéis em geral nada a água) immediatamente depois de ter
apresentam de notável, sendo comtudo comido uma. O veneno mais efficaz são
bem repartidos e bem construídos.
limões.
Alfcmclega — A única similhança que
O a n coradouro é muito abunda nte em
tem com uma casa destinada a tal íim é o pesca, sendo a melhor: garoupa, corviua
vcr-se ahi nos dias de semana grande nu- (que os naturaes chamam pungo), cocoró,
mero dos negociantes da cidade. Emquanto tainha e pargo: também é abundante em
ao mais, parece uma pequena habitação tubarões, jamanta e tem alguns baleotesTambém ha muita caça, sendo a principal
particular.
Egrejas — Em geral não são mal edifi- patos bravos, pelos quaes a ponta do N.
çadas, havendo uma boa — a dos Remédios. da ilha está coberta todas as madrugadas.
Além dos batalhões de sapadores, [linha
O clima de Loanda é quente eabafadiço,
o voluntários, (este último está-se ainda como geralmente o-eão todas as povoações
construindo o quartel na cidade baixa) africanas situadas á beira mar. Os Euroexiste outro formado dos pretos que os pêos padecem aqui bastante: nos mezes
sovas (reis do interior) tributários de Por- de novembro a fevereiro os dias são tristes,
tugal, inviam ao governo (*). Destes pretos havendo poucas virações frescas; ifestes
alguns são bravios: são cPuina grande uti(,*) Todos os pretos do interior tem outros a quem
não só respeitam, mas adoram; estes últimos são
chamados sovas. Os sovas algumas vezes vem á cidade
*?e Loanda: n'cssas occasioes os distinetivos dos só\*as
í-ão os seguintes:
Na cabeça trazem ¦vimes inrolados e uma porção de
crina comprida representando coroa; na mão tôm
um páo com um boneco na extremidade, e outra porção de clinas compridas pendentes da bôeca—vêm
todos vestidos de incarnado seguidos de uma quantidade de pretos vestidos todos da mesma côr, tocando

"inerentes instrumentos. Os instrumentos tocados

pelos pretos da Costa d"Afr!ca são marimbas, timbales, &c.
as marimbas consistem em dilTcrcntcs pedaços de
aço mais e menos compridos, seguros por uma das
extremidades a uma porção de tábua.
Os timbales são como os usados na Europa, sendo
comtudo muito mais toscos.
Também tem instrumentos compostos de uma variriba, tendo na extremidade dilTercníes esplicras ocas.
de madeira com miçangas e guizos dentro d-e&tas espberas.
lia outros instrumentos, dos quaej não tenho co
nheeimento.
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muito baixa, porém comprida e
mezes é o tempo da chamada carneirada c]oliro—ê
larga—tendo cisterna eponte levadiça: na
os
o
é
este
para
peior
período
pequena;
cheia das águas vivas, levantando-se
Europêos recera-chegados; nos mezes de maré
le.adiça, esta fortaleza fica separamarço e abril abundara os typhos, asdisen- aponte
a sua intrada é defendida por
terias, e moléstias inflaramatorias, cha- da da terra,
mais de 40 canhões.
mando-se o tempo da carneirada grande um obuz: pôde jogar
Está arranjada com o maior esmero, sendo
este, que é o peior para os naturaes.
lindo passeio o que corre fronO vento predominante em Loanda du- lambem um
3.a, fortaleza de Nossa Senhora
rantc a noite e parte da manhã é nos qua- teiro a ella.
é construída entre a fortaleza
drantes do NE. e SE. chamado o terral. da Conceição,
do Penedo e a fortaleza de
Durante a tarde c o princípio da noite pre- de S. Francisco
bem cdificada.
domina a viração, vento nos qnadrantcs S. Pedro—é pequena.porém
fortaleza de S. Pedro, está situada na
4.%
e
SO.
do NO.
costa que o forte do Penedo ; sendo
As trovoadas fortes são todas do qua- mesma
defronte do baixo da barra do
drantc do NO. acabando no quadrante SE. ediíieada
¦ Machillas — Si\o vehiculos destinados a norte, está sofínvelraente construída, e sera sabida dos navios depois
conduzir indivíduos, afim de lhes não ser ve para prohibir
tão sensível o calor do sol—-tem a fôrma do sol posto.
Os naturaes são chamados mixiloandas,
de camas (sem colxões, lençóes nem co\\q mixi que na linguagem dos
bertor) ; o assento é de palhinha ou tapete, derivado
é filho, e de Loanda. Os mixisustido. por diferentes cordões, que vão ter naturaes
não são selvagens—as
a uma trave comprida, geralmente debara- loandas era geral
de pan nos que Enrolam em
Irá, que descança no hombro dos pretos, mulheres usam
o corpo, e de lenços inroe por cima do bambu ha um toldo que torno de todo
lados postos na cabeça; trazem pés ebraços
serve de resguardar do sol.
de incarnado. Quando qualquer
Fortalezas — Na cidade e immcdiações pintados
ou mulher niixiloancla está doente,
existem 4 fortalezas. l.a, a de S. Miguel — homem
íera-primasia sôestá situada no angulo que a cidade faz cora consultam ura preto, que
o-obriga a torcei1 a cabeça
a costa que corre para o sul: a sua posição bre elles, e que
seguida resa e deita na
é magnífica, dominando a cidade, ancora- a unia gallinha; em
na dos filhos (se os-tem)
douro e arredores; não é moderna', é cabeça do doente e
incarnados. Oito
notável era conseqüência de Salvador Cor- uma quantidade cie pós
de algum prelo, os
rêa de Benevides expulsar cFeíia os kol- dias depois da morte
dançam o chamado balandezes, quando estes queriam dominar outros junctam-se e
Loanda. É n'esta fortaleza, que cslá cons- tu que.
A comida ordinária dos pretos é farinha
truiclo o telegrapho. Este telegrapho está,
e aguardente, além d-isso tambem ha faabandono.,
ao
deixado
dizer,
pois
assim
por
rinha de trigo soíírivel, assucar mascavado
empregados
n'clle
indivíduos
(que
os
que
vera do
a maior parte são soldados) nem bem ler e assucar branco, que quasi todo
sabem! 2.% fortaleza de S. Francisco do Rio.
Na continuação dá Costa d'África OcciPenedo, está situada na costa que corre ao
de S. Miffhel
ifflíei e
norte, e fôrma um dos limites do ancora- dental, entre a fortaleza
XXI
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próximo ao Cacuáco (ou morro das La- o negociante Arsenio Pompílio Pompco*
gostas) (morro que termina o limite elo que a-cedeu ao governo a troco de uma
ancoradourOi. e é situado na costa em que divida de 4:000$000 rs. Tem uma quinta
estão as fortalezas do Penedo, de S. Pedro contígua, que foi mandada arranjar pelos
e da Conceição) surge a ilha de Loancla. commandantes da estação naval, assim
Tem cerca de cinco milhas de comprido, como a ponte. Esta ilha tem grande quanc ha logares em que a sua largura é menor tidade de cubatas, melhor ou peior ediíide 1/4 de milha. Entre a ilha cie Loancla caclas. Também tem muitas cacimbas (esc a fortaleza de S. Miguel fica a barra da pecie de cisternas onde se-deposita água
Corimba, própria só para a mirada ou das chuvas geralmente boa). A maior parte
sabida de embarcações miúdas, em con- dos habitantes da ilha ou são lavadeiros
seqüência ele três grandes coroas ele área ou pescadores; estes últimos pescam em
que tem no meio. Diziam os antigos que canoas compridas e estreitas, feitas do casco
a barra da Corimba servira outro tempo de uma qualquer árvore, armanelo-lhe um
para a intrada de navios, mesmo ele alto bambu com mastro e um redondo de esbordo, e a sabida cPelles era elTectuada teira muito rota por vella; governam com
pela barra do norte, ou o inverso, con for- uma pá na popa; estas canoas são chame as circumstancias. Isto é fácil de ex- macias clongos. Ha clongos immensos que
plicar: no inverno em conseqüência das carregam farinha, pipas cfágoa, &c. &c.
areias serem mui soltas e da força da água Esta ilha tem uma ermida, onde Salvador
ser muita, as areias são arrastradas da Correia de Beiievides com a sua gente fez
praia, ese-vão accumulando emdiíTerentes oração antes da batalha comoshollandezcs.
pontos; com a continuação do tempo vaiCabindas ou Kabendas.
se o obstáculo tomando cada vez maior:
chegou a ponto de os navios de alto bordo
As embarcações miúdas elos navios,.fun*
não poderem por alli fazer sua navegação ! eleados no porto ele Loanda, são guariicSerá provável que chegue o tempo de as çidás com pretos, filhos ele Cabinda ouRaembarcações miúdas não poderem navegar benda (reino situado na lat. Ir 3' e 12°
por alli; e em seguida apparecerem os 1' longit.). Estes pretos são de grande
baixos á flor ela água; e ele facto já na utilidade, poisque, comonaturaes ela costa
barra apparcccm algumas coroas de areia d'África, raro adoecem. A maior parte
na baixa mar: foi n'essa barra que inca- dos Cabindas são homens os mais reforIhou a polaca, chamada presentemente çados da costa cPAfrica. São pretos lindos,
Corimba, o mais lindo navio que tenho altos e grossos: usam de tangas (pannos
visto, e que dos inglezes tem sido invejado; que inrolam na cintura, deixando arrasparecendo ter sido construído em Gênova. traí uma das quatro pontas cia tanga); aiO terreno da ilha de Loancla é todo de guns de camizas e barretes incaruados;
areia. As suas producções são tamarinei- trazem nos braços argolas de bronze ou
ras e coqueiros. Tem algumas casas de ferro, indicadoras da quantidade das mupedra e cal, sendo a maior d'ellas a casa lheres que têm. Também trazem pendudo estaleiro da estação naval, a qual foi rado ao pescoço ou á cintura o inseparável
mandada construir pelo coronel de Bihé\ vmnipanço, idolo que em uns é um ho-
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aqui o brigue Mondego, tendo
Chegou
cobra
de
uma
outros
em
pcllc
neco de páo,
um grande barracão, contendo
são
queimado
manipanços
estes
&c.,
do matto,
escravos promptos a embarcar; os escravos
saquinho
milongo,
(ou
do
accompanhados
de 250, e o barracão estava simais
eram
de
cheio
manipanços)
dos
mesmo dentro
lhc-chamam
no
Ambriche
tuado
(alguns
Caalgum
sulphato de quinino: quando
10 dos escravos foram apaSó
Ambriz).
outro,
curados
são
por
bincla está doente
em se- nhados, conseguindo os mais evadir-sc;
o-moer;
até
doente
o
que pisa
e estão
o manipanço e estes 10 já tem carta de alforria,
fora
deita
doente
o
guida
da Estação, sabendo já remar.
compra ou faz outro; quando bebcin aguar- ao serviço
foi também, para uma expcO
Mondego
dizem
e
manipanço
que
o
borrifam
dente,
ao sul, mas não teve egual
simiihante,
dição
de.
missas,
resas,
tem
Também
elle bebe.
conseqüência de estarem preem
suecesso,
lhesbranco
nenhum
Não consentem que
dos barracões, que, a toda
donos
os
cavidos
lhes-faz
dizem
que
manipanço;
toque no
os escravos por uma
substituíram
esa
em
remam
pressa,
qualquer
quesilia. Quando
cera e carga licita.
caler não podem deixar de cantar. Em porção de urzella,
No dia 6 de fevereiro veiu abordo d'esta
um d'estes ajunetando algumas peças de
do brigue de guerra
fazenda, vai immediatamente para Cabin- corveta o commandante
o tio Core
da. O rei dos cabindas não tem permissão inglez Phüomel, procurando
o Commodoro, Sir
dever mar; o seo chefe marítimo (Chico deiro, disse—«que
commandante em chefe
Rolhara,
«
Charles
instruído,
mais
o
pois
cabinda
o
é
Franco)
c sabe « da esquadra briíannica do cruzeiro da
idiomas,
differentes
conhece
que
d'África, lhe-ordenára
ler e escrever. A maior parte das lanchas, « Costa Occidental
communicasse ao casua
da
«
destinadas
são
parte
cabindas,
que
de proprietários
Silva Cordeiro,
ao contrabando. Cabinda não é escravo, « pitão de mar e guerra,
em chefe da estação por«
escravatura.
commandante
da
tráfico
o
porém protege
o seo «tugueza na mesma costa, que, na corresleva
cabinda
para
algum
Quando
ao governo
reino mais alguns pannos ou dinheiro do « pondencia que transmitíia
e se não tem « geral d'Angola, lhe-(ao mesmo commancalça,
veste
ordinário,
o
que
em nome do seo gomanipanço, passa pela prova de tomar certo « dante) agradecia,
tinha tido a exveneno (geralmente casca da incaça), pelo « vêrno, o bom êxito epie
desig- «pedição do Ambriz, bem como todos os
manipanço
o
suppõem
elles
que
qual
commandante
na quem é ou não é feiticeiro, matanclo-o « mais serviços pelo mesmo
da humanidade. »
ou não (quasi todos que passam por esta « prestados á causa
assim, por obediência, e não
Cumprindo
suecumbem).
prova
satisfeito, ás suas
Ha em Loanda dous theatrinbos — Pro- por convicção de que haja
continuar
videncia — e — Praser Dramático; sendo ordens, e reservando-me para
communicações, sou &c.
soffrivel.
estas
mui
o
primeiro
principalmente
Eis-ahi uma superficial descripção, que
S. Paulo de Loanda, aos 16 de fevereiro
eu sinto não poder tornar mais interes- de 1849.
sante, por ter rarissimas vezes ido a terra.
Alexandre Magno de Castilho Júnior.
acerestenho
notícias,
que
pouco
Quanto a
contar ás da minha última correspondência.
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UUS,

AS VINTE E CINCO PRISÕES
DE

ADRIANO ERNESTO DE CASTILHO BARRETO.

TOMO II.
CAPÍTULO XXX2I.

(*)

UíttA E5TRELL7.XIIA.

Livro-me eu de incorporar n'estas memorias muitas eousas de altíssima importancia para quein sabe por experiência o
qué é estar preso, mas que por não serem
inteíligiveis aos demais, de força lhes-cleveriam parecer mesquinhas, pueris, ou imãgin árias.
Duas horas ha que entre mim revolvo,
se escreverei, ou não, o capítulo da minha
estreita ! Quando me-inclino a mosíráf-a,
antevejo surrisos que m'a-profanam! Se
vou paralhe-dar a sorte cFaqudPoutra, que
.Ticho-Brahc viu extinguir-se na constellação de Cassiopéa; se vou para a-apagar,
então me-suni ella, mais gentil e mais
amorosa que nunca!
Quem se-ha-de preferir? ha-de ser ella,...
a minha es Ire] li nha... a minha hóspeda
branca... a minha visitadora silenciosa.
Assim como a nossa primavera carecia
de vegetação, carecia de céo o nosso muncio. A luz desbotada, que recebiam os, (reíugo e fezes da luz lhe-quizera eu chamar),
não nos-cahia direçtamente nem do sol,
nem da lua, nem das estrellas! nenhum
dos corposbrilhantes, que gyrain livres pelo
espaço, se-nos-amostrava!... elles que
liberalisam os seos raios até aos entes in-

(*)

Vido pag:. 70,

sensíveis... ás solidões da terra e do oceano,.. e aos vasios do espaço 1.. .
Nunca mais, desde que para alli nosmetteram, os-tornaramos a inxergar. Se
anhelariamos aespreitál'-os, masque fosse
a furto !..,.
Uma noite de insomnio, como por alli
eram tão freqüentes, saltara eu da minha
barra para o chão, a tentar a receita de
Franklfn. Esfreguei fortemente a pelle de
todo o corpo, e tornei a accommodar-me
a ver se adormeceria.
Impossível!. ..
Tornei a levantar-me, passeei, vesti-me,
e despi-me duas ou tres vezes; variei todas
as posturas imagináveis; conjuguei verbos
e verbos, que é também cios específicos
approvados, e... impossível 1
Ia estirar-me por terra descoro ço a cio,
eis que um suave relampagosinho me-feriu
nos olhos. Quem fará idéa do meo alvoroço,
quando descobri que a bemdicta luz era a
d'u.ma estrella ! O seo raio namorado seinflava, lá desde o seo firmamento, pela
minha setíeira dentro, até aterra fria e
humida da minha nova cama. Só n'aquella
infima altura, a que eu nunca antes havia
descido, mo-era dado gosar cFella: a ella
só percebia, e nenhuma de suas companheiras; mas percebia-a toda, e suppria
com ella todo um céo.
Comparam os livros sanetos, o sol nascente com o esposo, que, no dia seguinte
ao dasbôdas, surge triumpliante do seothaIa mo : porque nâo compararia eu a minha
estrella com a virgem desposada, quando
pela primeira vez descobre toda a sua aivura de lírio intacto aos olhos, que enamorou, aos olhos cFaquelle para quem Deus
de propósito a-havia feito !
O que eu lhe não disse!... O que não
¦a-beijei com o coração!... O que não bro-

ÍRIS.

141

¦toirde poesia á sua vista, por todos os re- Christovão Colombo do descobrimento
os meos companheiros,
cantos da minha alma!.. Figurava-a alam- cFuin novo mundo,
noite, que haviam passado todo o dia a desejar
de
ia
anjo,
de
mão
em
que
pada
e um gosar por aium
a
vieram
noite,
a
obra
alguma
a
mandado
contente,
todo
revelação, tão
cVaquella
segundos
força,
ella,
era
guns
por
boa 1... Dizia-lhe que
e tão suave, da existência
a que mais navios errados havia condu- certa, tão clara,
e da bondade infinita
zido ao porto I... Perguntava-lhe se n'a- do mundo exterior,
da Providencia!
quella hora a não estava também olhando
se-lhe[Continua).
quem tanto em compassiva, e pura
assimelhava !... Lembrava-me o meo rou- j
xinol, e como elle folgaria, se fosse vivo;
como se-csvoaçaria todo de contente, se
cu o-trouxesse alli sem lhe-dizer nada, e ESTUDOS DE LÍNGUA PORTUGUEZA. (*)
lh'a-descobrisse de improviso !.. .
Parece-me que poderia estar n'esta visão COSTUMES E PARTICULARIDADES DO ANTIGO
VIVER DOS PORTUGUEZES.
beatííica trezentos annos inlevado, como
aquelle monge da lenda, a ouvir o passa19.
rinho; mas no auge do meo incantamento, (Corte na Aldeia). Princípios do século
eil-a que transpõe 1! O céo, e todo o meo
interior se-inoiteceram 1. ..
Não poder eu saber hoje qual aquella esCelestina — alcoviteira p. 36 —Posto
trella fosse 1 Terá nome nas tábuas dos que oofficio é do gênero commum de dous,
astrônomos?... Se o não tivesse, quizera accomoda-se melhor ao feminino.
eu dar-hYo: chamar-lhe-ia—A estrella
8
da consolação ! — e valeria mais o seo nome que o de tantas constellações mais so- ]
As mais-dos meninos a que naturalmente
berbas e brilhantes 1
amor... quando os-tomam
excessivo
têm
Lembra-me ter lido, que em alguns tu- j
logo os-intitulam de meo duque,
braços,
nos
mulos romanos se-achou gravada uma es-;
meo conde, meo diamante,
marquez,
meo
trella, como para significar dever estar o
meo cravo e minha rosa. 39.
resmorto nos elysios: ah! esta minha
*
9
plandeciasobre ura sepulchro 11 Auguravame ella, ella mais visinha e talvez confi-;
e temperança nos" nossos
sobriedade
A
os
se-forraani
onde
dente do erapyreo,
naturaes é tão louvada que de mui
reis
futuro
o
angurar-ine-ia
nossos destinos,
sabemos que bebessem vinho, e de
poucos
que me-esperava?
demasiado, e tanto
comesse
nenhum
que
se
dizer
é
escusado
Na seguinte noite,
isto bem a nações estrangeiras que
mesmo
pareceu
no
voluptuosamente
deitar
me-iria
imperatriz D. Leonor, filha d'El-Rei D.
chão, á espera da minha boa amiga 1 Veiu a
&c. &c. 57.
com effeito 1... Os meos companheiros, a Duarte,
quem eu falara d'ella com a ufania, com
o hithusiasmo, com que poderia falar um
(*) Vide png. 92.
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Aos reis falámos com o joelho esquerdo
posto no chão por cortezia. 89.
11
Aos eguaes falámos com o joelho dobrado, tornando o pé atraz por bom ensino
ib. e beijámos a mão com que tocámos a
sua ib.

joelhos com a escrevaninha, em quanto a
ama escreve. 102.
....,

17

O Sr. D. Júlio se-achou no Paço, ainda
em tempo que éramos troyanos, e viu luzir
o que agora está cheio de ferrugem. 104. E
porque falta a Portugal lia tantos annos
esta creação da corte p. 109.

12

18

Aos eguaes tractamos de mercê, como
que fomos tomando o que os reis deixaram
e ficou-se o vós, c a brandura cFelle, para
os amigos e para os mal ensinados.

Quatro exercícios cie cortezia na corte
—1.° o tracto dos príncipes, e das pessoas
que andam juncto cFelles — 2.° serviço das
clamas &c. Lêa-se todo este passo, que é
interessante 104 — 106 — 109. Os costumes transcriptos são os da corte ultima,
isto é de D. Sebastião.

13
O recebimento é sair o visitado fora cia
casa aonde ha de tomar a visita até a sala,
para na intrada dar a dianteira e melhoria
ao que o-vem visitar.—O assento, dar o
seo ao hóspede e tomar outro cgual á sua
mão esquerda, sem ser o primeiro quando
se-assente.—O accompanhaxnento cia despedida, é sair com elle até a casa aonde
o-recebeu, tomando sempre a sua mão
esquerda, dando-lhe cFeste modo a melhoria na intrada, logar e passeio. Oi.
14
Os chucorreiros, sendo gente tão vil,
cobrem-se diante dos príncipes. 94.
'
15

19
Nomes de todos os officiaes da casa
real. 106.
20

Descripção de um privado: logar eurioso. 107.
•21.
Sobre o serviço das
teressante o que sc-íê
bina com o que a este
também D. Francisco
dos seos Apólogos.
22

damas é muito ina p. 109, que compropósito escreveu
Manoel, no ultimo
¦

Os cumprimentos n'esta edade têm chegado ao maior incarecimcnto que pôde
ser. 76.

Sobre o uso de V. M. vej. 112 aonde
diz que se-pronunciava syncopado.

16

23

Uma creacla de não muita qualidade de
uma Infante cFestes reinos conserva-se de

E certo que nada era tão necessário ás
mercês cFagora, como o Manlenlui-vos

nus.
Deus do tempo antigo. 112. Em Lobo vem
também este cumprimento que se-dirigiram
dous reis visitanclo-se, um dos quaes era
portuguez.
24
Sempre entra com chocalhada como picacleiro. 112.^
25
Duques, Marquezes, Condes, Barões e
Ricos-homcns. 113.
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pinei, elhc-tiron dous versos, reduzindo-as
ao modo que hoje guardam, por cuja rasão
n'aquelle tempo foram chamadas espinellas.
CIDADE E CORTE.

(Apólogos Dialogaes.)
1654. —Pvelogio da corte ou relógio da
cidade (D. Francisco Manoel. Apol. Dial.
l.°Apol.)
165/i.—Oadro das Chagas tinha seo
arvoredo, onde, de tempos muito antigos,
FOLGAUES — ESPECTACULOS —
se-junctavam vadios a conversar, abrigados
á sombra no verão. (Ibid. p. 25.)
(Apólogos Dialogaes.)
1655. _ A tabola do Terreiro do Paço—
1654.—Foliões da Arruda—(D. Francasa de jogo de parar que alli havia, aonde
cisco Manoel Apol. D. p. 30).
concorrer, como em
1654.—Quando a armada da índia, parece que só deviam
de muito baixa condição,
voltando de Gôa, intrava pela barra clen- tabcrna, pessoas
faz menção de um cios
tro, tinha o relógio do paço ou da cidade Franciseo Manoel
designa por três nomes: rasbem que fazer com os repiques dos sinos, jogadores, que
cão, pagein, inicho.
n'csse dia. (Ibid. p. 46)
1655, — j\Ta ribeira vendia-se sellada
1655, —Xacaras e seguidilhas — diz
Francisco Manoel que á força cFellas um
1655.—* Armazéns d'el-rei, casa dos
rascão musico trazia amarteilacla uma escontos, alfândega, septe casas, e casa da
crava de uma casa. pag. 72.
1655. —Jogo deparar—usado pelo po- índia, eram muito freqüentadas de povo.
vo baixo. O mesmo rascão ia jogar á Id.
1657.—O Recio ou Roxio tinha uma
tabola cio terreiro do paço algum dinheiro
fonte. Era de água chilre (Id. p. 132).
amos
aos
furtado
lhe-dera,
a
escrava
que
Estava situada entre a Inquisição e S. Dod'ella. (Ibid. 73)
1657. — A festa cios touros fazia-se no iningos. (Id. p. 176.)
1657.—Fonte do Terreiro do Paço,
Rocio de Lisboa. (Id. 139) Foram os Afrid'el-rei
canos ou Godos que inventaram esta so- vinda agora para aqui de mandado
(Id. p. 132). Parece que a sua água foi
lemne parvoice. (Id. 142)
derivada cio chafariz cfel-rei. (Id. p. 134)
1657. —Comedia á tarde. (Id. 228)
178).
1057.—Romance e chansonetas (Id. Tinha canos novos e dourados (Id.
1657.—Chafariz d'el-rei. D'ellc se-de241) não se-iníende bem este logar.
1057.—Lucas de Aguiar, famoso tan- rivou água para a fonte do terreiro do paço.
250) (O Sr. D. Chafariz d'el-rei, que Deus haja)
tempo.
cFaquelle
viola
de
(Id.p.
geclor
a esta ciAntigamente chamavam esparsas a uma (Id. 134). Muitos annos serviu
família de aicomposição de doze linhas: veiu depois dade (Ibid.) Tinha grande
257)
o famoso poeta castelhano, Vicente de Es- catruzes, que a-empobreciam, (Id.
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4057. —Salados tudescos no paço (Id.
p. 216). Sumilheres vid. costumes n.° 11.
NoRecio havia umaestalagem, chamada
a estalagem nova, na visinhança da Fonte
Velha.
VOCÁBULOS COM ALGUMA SINGULARIDADE.

Apólogos Dialogues.
1654. — Lampciro — madrugaclor ou
temporão. Apol. Dial. pag. 22.
165ZÍ. — Aguardenteiro —homem que
madruga para vender aguardente. Ibid.
p. 24.
1654. —Avendeiros ? — eram madrugadores. Ibid.
1654. — Badulaques—talvez ninharias,
ibid. p. 36.
165Zi. —Paramentos, por coberturas cie
cama. Ib. p. 38.
1654.— Tauxía. Ibid. p. 49 — Vocabulo muito necessário e de uso freqüente.
Vid. Biuteau.
1655. — Annata —meia annata — rendimento de um anno, cie meio anno —
talvez de annum ou anno nactus, que parece melhor etymologia do que a apontada
por Biuteau. Ib. p. 70.
1655. — Rascão — vocábulo necessário
—Francisco Manoel pg. 72 fala de um
rascão musico que a poder de xacaras e
seguidilhas trazia amartéllada uma escrava
de uma casa. Adiante chama pagern ao tal
rascão, e também micho.
1655.—Micho — pão distribuído aos
pobres nas portarias dos conventos. Vid.
Biuteau.
1655. —Manténs—toalha de mesa grossa
(Ibid. p. 77) Vid. Blut.
1655.—Florão da coroa — Ibid. p. 83.
1655. — Pomas de ouro — maçanetas
(Ibid.)

1655. —Aduares são aldéas—mas aduares da Aduquella? Ibid. p. 83.
1655. — Nomina, bolso comfexos em
que se-guardam relíquias, segundo Francisco Manoel p. 89.
1655. —Inclês sinala a cousa de que fazemos demonstração, diz Francisco Manoel p. 89.
1655.—Fogaréos eram arxotes de que
se-usava nas províncias — Biuteau.
1655.—Baforinhaoubufarinha, cousas
de pouco valor—(Francisco Manoel p. 93).
1655. —Pratos de resgate — em que sepedia para o resgate de captivos. Id. p. 99.
1655. —Bacias cFalroas — Ibid.
1655. —Mialheiros—Ibid.
1657.-Rufião.
1657. —Broquel (Id. 160) Rodella
(ibid.) Em que differiam?
1657. —Demandador—o que pede para
os sanetosp. 164.
1657. — Canhão (Id. 173).
1657. — Guariteiro (Id. 209) que tem
casa de jogo.
1657!— Alvitrista (Id. 207).
1657. — Menino — palavra que os hispanhoes nos-furtaram, para designar os epie
se-dedicam ao serviço do paço (Id. 219).
1657. —Sumilher—emprego do paço,
que tomámos aoshispanhoes (Id. ibid.). ,
1657.— Garção —gentil garção (Id.
225).
1657. — Esgorjar—estalar ou rebentar
por alguma cousa—estou esgorjando por
saber que homem é— (Id. 225).
1657. —Gomii e prato—jarro e bacia
(p. 226).
1657.—Bastiões —relevos de figuras
em obras de ourives, derivados talvez dos
irmãos Bastiões (Ibid.)
1657.—Languento— languissanl (Id.
p. 301).
1657. — Quartanario (Id. 320) quarta
parte cFum conego.
1657. — Pateo cia comedia—platéa (Id.
360).
1657. -— Emunctorio — égoüt (Id. p.
432).
Trafogueiro ou trasfogneiro—cepo graude que se-consome por traz dá fogueira.
Id. 438.
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Não é o principe dos modernos épicos
menos extraordinário por seo immcnso
gênio que por sua aventurosa vida. O
amante, o soldado, o bardo, o philosopho,
o heroe, o perseguido, o amigo da sua
pátria, o philosopho, o historiador, o poeta,
o naturalista, o viajante, cada qual disputa
a supremacia n'aquelle sublime vulto.
^Qual admirais vós, no máximo grau,
em Camões?
^A elegância e mestria, com que ornou
de gallas ou antes fundou uma das mais
formosas línguas do universo?
I A independência com qne, sobrancciro
ao seo século, ousou dizer verdades nuas
aos poderosos e aos indigentes, aos fanaticos e aos incrédulos, aos povos eaos reis?
IA vastidão de saber com que, por escassos subsídios auxiliado, concentrou no
seu microcosmo a inteira história de um
heróico povo ?
£ O ingenho com que vulgarisou os mais
recônditos arcanos da sciencia humana,
unindo a cada passo, em prisão indissoluvel, as tradições históricas da sua pátria
amada ás de outras eras e outros povos, e
emfim aos mysterios da natureza?
I Os padecimentos d'aquella alma de fogo,
nascidos de quanto o coração in cerra de
mais nobre, os quatro amores — de Deus —
da pátria — da glória—e da mulher?
| A zombaria da sorte, que, em compensação de seo valioso presente, tem de uso
fazer passar o gênio por provanças duras,
e reservar para as cinzas o renome que,
em vida, trocou pelos tiros da inveja, pelas
guerras da perseguição, pelas tábuas nuas
de um leito de hospital?
Essas e tantas outras circumstancias es-

tranhas, que na vida de Luiz de Camões
concorrem — os vultos dramáticos de
que a história circumda o vate, e á testa
d'elles o do Jáo Antônio, — a era poética
em quetalcxistcncia se-inquaclra—tudo isso
estava por si mesmo sollicitando penna que,
sem temor da vastidão do assumpto, ousasse reduzir-o ás proporções do romance
histórico, ou do drama.
Entre os mais formosos tributos d'este
gênero, cumpre apontar cm primeira linha
o poema Camões, do Sr. Garreit, alguns
trechos do qual (especialmente a descripção
do modo como o vate emprehende e completa os Lusíadas, e a da sua pathéiica
morte) orçam pelo sublime.
O interessantíssimo opusculo— Camões
e o índio—que o Sr. Fernando Diniz
(esse desvelado e incansável amigo dos brasileiros e dos portugüezes, que de Pariz
tem constantemente os olhos fitos nas duas
terras da sua predilecção) junetou ns.scenas
ela natureza dos trópicos, não pôde ser lido
sem lagrymas.
O Sr. Eugênio de Monglave (o auetor de
um esboço histórico sobre o Sr. D. Pedro I)
emprehendeu (e não sabemos se levou a
cabo) um drama em portuguez, e em verso, no qual o protagonista Camões devia quasi constantemente falar pela sua
própria bôeca, pois com summa arle projectava o auetor applicar os mesmos versos
de Camões a cadauma das situações que
reproduzissem.
E bem conhecido o drama do Sr. Burgain (cuja dedicatória appareceu nas columnas d'este periódico), d'esse infatigavel
auetor de Pedro Sem, e outras prõducções
de mérito.
O Sr. Raposo d'Almeida compoz um
drama, sob o mesmo titulo, e cujo último
acto é em grande parte calcado sobre pasi.—17

146

mis.

*
avós.
nossos
nos
por
gratamente perseguido
sos de Camões, ou circumstancias que
agora este seo pensamento, do
foram legadas pelo seo amigo, por aquelle Realisou
nos-communica n'uma carta
a quem o próprio poeta commettêra o hon- modo que
particular, com que accompanhou o maroso incargo de o-commentar.
drama, para ser collocado
Os Srs. Perrot e du Mesnil são auctores nuscripto do seo
sob os auspícios de uma altíssima personade outro drama, de que abaixo se-falará.
seguida um extracto d'essa
Outros cita o Sr. /. G. Monteiro, dando gem. Damos em
notícia das obras de imaginação, que os carta:
« Este drama, talvez mais para gabinete
estrangeiros têm consagrado á glória de
que para theatro (e que para thealro absoCamões.
serviria, seo ThéalreHistoNyeDigle afSchack Slaffeldt. Kiel, i lutamentenão
em moda os dradeu academiske Boghandling — 1808. rique não tivesse posto
este Camões, digo, é,
D'cste poemeto dinamarquez existe uma mas intermináveis),
a melhor das minhas
versão portugueza por aquelle Sr. Mon- em meo conceito,
obras. Não é iraducção, supposlo o-fiz
te ir o.
drame en
Toddes Diclilers (A morte do poeta) sobre um, intitulado—Camoens,
Mrs. Viclor
von Ludwig Tieck — Novellenkranz — cinq actes ei en prose, par
Berlin.
Camocns, von Friedrich Ilalm—Wien
* Grandioso monumento é já a avidez com que
1843.
todas as nações á poríia tem transplantado para os seos
Ode a Camões, por Raynouard, tradu- idiomas as riquezas do principe dos nossos poetas, como
foi observado pelo já citado Sr. Monteiro. Eis-aqui a
zida por Pldlinlo Elysio.
de muitas d'essas versões dos Lusiadas:
indicação
Os amores de Camões, eD. Calliarina
Em castelhano. — B.. Caldera, 15S0 — L. G. Tapia,
dAlayde por M.me Gaulier, traduzido por 1580— II. Garcez, 1591-L. Gil, 1818.—
Em italiano—A. Paggy (2.a edição), 1659— N.
D. Maria Emilia de Macedo. Lisboa 1844.
Picmontese, 1772— A. Nervi (2.a edição), J830—
N.
opéra-comique
:
Uesclave du Camoens
A. Briccolani, 1826.
de
Mus.
en un aclc. Par. de St George.
Em francez — Dupevron, 1735 e 1768 — Hermilly
—
cLaHarpe, 1776 e 1S20 — Millié, 1825 e 1841
Flotow—Ví\v\s 1843.
— Ragon, 1842 —
1844
Desaules,
e
Fournier
Ortaire
Don Sébaslien, roi de Portugal, opera
1772 — Parseval Grand-maison, 1811.
Barrautt,
— W. J.
en 5 actes. Par, de Scribe. Mus. de DoEm inglez— Sir Richard Fanshaw, 1655
—
nizelli— Paris 1843.
Mickle, 1176 e 1798 — F. Moore Musgrave, 1826
—Harris, 1844.
Morte de Camões. Drama alemão do Lord Strangford, 1803 c 1824
Em allemão— Kuhn und Winlder, 1807 — Hcisc,
Barão Munch-Bellinghausen.
1808? — Donner, 1833 — Meinhard, 1762.
Passando porém em silencio muitas ouEm dinamarquez— Lundbye, 1828—Guldbcrg 18..
trás tentativas, apontaremos o—Sacrifício
Em russo) Existem versões.
Em sueco)
a Camões — poemeto,.que fôrma parte da
Numerosíssimas são todas as edições dos Lusiadas cm
collecção, publicada pelo Sr. A. F. de lingua portugueza, não sendo talvez inexacto o cálCastilho, sob o titulo de : Excavaçõcs Poc- culo feito por um bibliophilo, de que, desde a l.a
edição até hoje, correspondem as edições a um anno
licas.
sim, outro não. Quanto ás primeires, de 1572, que geCamões
dá-se
Da parte d'este poeta
por
ralmente se-pensa serem duas, rasões temos para penuma espécie deculto;'e muito ha que elle sar que houve mais de duas com essa data, e talvez só
então.
projectára erguer outro monumento ao in- uma verdadeiramente publicada
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Perrol et Armand du Mesnil— impresso
em Pariz, em 1845, e lá representado no
Odeon, com extraordinária acceitação. Se
V. ahi incontrar esta peça, e a-confrontar
com a minha, reconhecerá o porque eu não
designei a minha por traduzida, nem mesmo
por imitada. E' um estudo todo novo, que
eu fiz, de costumes pátrios 11'aquellá edade,
com o maior escrúpulo, e que tractei de
reproduzir com fidelidade clnguerreotypica,
isto é, com tanta fidelidade quanto havia
sido o desleixo, e a despresadora falta de
conhecimentos especiaes dos dous francezes. As miuhas personagens históricas são
tão reaes e verdadeiras quanto as cFelles
eram falsas e absurdas: a minha Lisboa é tão
reconhecidamente a Lisboa quinhentista,
quanto a cFelles está longe da Lisboa cPesses ou de quaesquer outros tempos. O que
só é d'elles, na minha obra, é o inrêclo;
cabendo ainda aqui advertir, que o melhor
do 2.° aclo e do 5.° nem sequer germen
tem no escripto francez ; e o mesmo sepôde dizer de um grande número cie eíTeitos em todos os outros actos. Tudo isto
tenciono eu clesirívolver competentemeiitc
11'uma carta, que se-deverá imprimir com
o drama, e que mais tarde remetterei, pois
a-tenho ainda cm apontamentos.
cc Representado, só o-quizera, sendo-o
dignamente, ricamente, e de modo quede
brado; é preciso que a companhia tenha
gente idônea para a execução, e o cofre
forças para scenario e vestuário appropriados. Importa que de antemão se-saiba que
é uma peça litteraria, um estudo histórico,
em summa uma composição muito nova,
110 seo gênero, para língua portugueza; e
que, para ser bem avaliada, requer, da
parte dos espectadores, certa predisposição
de espirito: para mim tenho que a parte il-

lustrada do público verá com interesse um
drama, que, ao mesmo tempo, é um livro.
O prólogo, que ahi vai para ser recitado
antes de se-erguer o pano, foi este mesmo
espirito que o-diclou. Esta representação
poderá começar de dia, para vir, com os intervallos, a acabar na hora do costume,
etc... ele. »
Prendendo todas as scenas do drama
umas com as outras, mal poderia alguma
isolada dar idéa da obra, cujo interesse
quebraria. Preferimos pois extractar do
2.° acto a scena do auto, que no paço, em
presença cio Sr. D. Sebastião, foi representado pouco antes da sua partida para
África, segundo o costume introduzido por
Gil Vicente. Os lidos nos autos doPlauto
portuguez, e familiares com o inrêdo, linguagem e versificação d'esse gênero e cPesse
tempo, avaliarão o excerpto que se-segue :
SCENA XII.
Os mesmos, e porteiros da massa, epie vem
mirando; apóz elles, timbaleiros, eharamclloiros, e trombeteiros, archeiros, cavalleiros,
e outros cortezãos, pagens com tochas, damas ; apóz ellas a princeza, e a rainha, c por
último el-rei, — El-rei toma assento no espaldar, a rainha nas atino fadas à sua dircita, ficando assentado para a bôeca do
theatro ; uma dama cm pé ; nas almofadas á
esquerda de el-rei, a princeza, ficando em
pé juneto d'cila outra dama ; pelo lado direüo do theatro se-collocam as mais damas
cm pé diante dos assentos, os cortezãos e cavalleiros sé-poeni cadanm diante do seo
tamborete, no fundo do theatro, ficando
muitos ainda de pé na varanda, e entre elles
Antônio; a primeira das damas para a bôeca
do theatro é D. Calharina, mediando só
entre ella e os espectadores D. Affonso, que
está ao seo lado, e Camões que está ao lado
de D. Affonso; Martim Gonçalves fica á
esquerda da princeza, e o embaixador â esquerda de Martins Gonçalves ; Camões e D.
Affonso conversam em meia voz, em quanto
dura o susurro da intrada e collocaçao.
CAMÕES.

Tenho que te-ingana o coração ! ^Quem

ÍRIS.

4/i8

SCENA XIII.
é aquelle que está á esquerda de Martim
Gonçalves?
os ditos, e um ERMiTÃo, saindo da Importa
D. AFFONSO.
da esquerda. O Ermilão vai-se collocar
O embaixador de Castella.
diante do estrado regio e faz profunda
CAMÕES.
reverencia a el-rei, á rainha c áprinceza.
Se quizeres alguma coisa cl-elle, na estaO ERMITÃO.
noite,
esta
o-inconlrarás
lagem onde pouso,
Da serra de Cintra, por Deus inviado,
Gone
Martim
lá
se-aprazaram
que para
Por estes grãos paços intrei da Ribeira,
calves.
A ver-vos, rei alto, cabeça guerreira
D. AFFONSO.
De reino exforçado :
Como o-sabes? (aparte) Ah ! Martim
E pois vossa frota, lustrosa e possante,
Gonçalves, Martim Gonçalves, attentae por
Já sôfrega dizem que aguarda a partida,
vós!
Primeiro que o ferro soberba levante
EL-REI.
Aqui virá logo, senhor, quem vos-cante
Sente-se a corte!
Qual sorte dos fados vos-foi prevenida.
UM ARAUTO.
M

Manda o muito alto e muito poderoso
SCENAXIV El.» DO AUTO.
senhor rei D. Sebastião, que DcusGuarde, Sae o Ermilão pela mesma porta por onde
que sc-assentc a corte (Scnlam-sc e cessam
viera, e vem da varanda um mouro.
os instrumentos de locar).
o
MOURO.

el-rei, para os fidalgos.
Em Tetuão me-foi diclo
Lembrae-vos, senhores cavalleiros, de
Que um grão rei da christandade,
Imigo ele nosso rito,
que já não haveremos outra noite n^csta
nossa boa cidade : façamos pol-a passarmos
Tinha exército infinito
a sabor. (Para o embaixador de Castella).
No porto cFesta cidade.
Parti logo em continente;
Ouço que o verdcr de minha edade, sr.
embaixador, traz em sobresaltos a el-rei
Porque, se fosse que a armada
Punha proa em nossa gente,
Philippe 2.° de Castella... assocegae-ovós,
relatando-lhe o que estais vendo... Aqui
Eu a-sumisse afundada
tendes, cm derredor de mim, parte da flor
De repente.
de Portugal, com quem amanhã desíiro velSCENA XV, 2.a DO AUTO.
Ia... tudo barões de boa linhagem e grande
prol... Com tão exforçados peleijaclores Os mesmos e a fada marinha, vindo da
varanda.
não há já ahi senão vencer!—Venha o Auto.
UM ARAUTO.

A FADA.

Manda o muito alto, e muito poderoso
Sr. D. Sebastião rei de Portugal, que saia
o Auto.
Um sumilher da cortina, correndo a da
2.a porta da esquerda.
e sahir a figura do Prólogo.

Eu sou a fada marinha
A amiga dos marinheiros,
E cPesta terra que é minha ;
E vim ora a ella azinha
Com cuidados verdadeiros:
Que em mal dos meos luzitanos
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Ouvi ser vindo ura raouraz,
Grande inlissador de inganos,
Que, co' os feitiços que traz,
Fará sessenta mil damnos,
Se lhe-praz.
Mas eu porém determino
De estar sempre de vigia
Contra aquelle cão malino ;
E veremos se o seo signo
Contra o meo signo aporíia.
Elle cáé. Mouro mano!
Quanto folgo de vos-ver
N'estejardim lusitano!
MOURO.

Serêa do mar oceano,
Hajaes vós mui grão prazer.
A FADA.

Como d'África viestes,
Que vos não senti passar?
MOURO.

Vim em nuvem pelo ar,
Que é carroça mui mais prestes,
Que não galés pelo mar.
A FADA.

Grão poder é logo o vosso:
E em que vos-determinais?
MOURO.

Em um grão feito, se o-posso ;
Juntemos o poder nosso,
Que assim poderemos mais.
A FADA.

Contente sou: mandae ora,
E eu farei o que bem seja.
MOURO.

Fazei que saia em má hora
A armada, porque se-veja
Que sois vós a imperadora.
E antes que em África aporte
Vosso grão mar a-consuma.

Heis soffrido um jugo forte;
Quebrae-o, etropheos de escuma
Lhes-arvorae sobre a morte;
E eu me-obrigo que, cio Atlante
Até ás pedras do Egypto,
Vosso exfôrço a tudo espante ;
Tudo, senhora, vos-cante,
E vos-beije o nome, escripto
Em diamante.
a fada, d parte.
O perro cuida embair-me;
Veremos nós quem se-ingana !
Senhor, [alto), não quero eximir-me,
E pois vosso ajuste é firme
Hermano hallareis Ia hermana ;
E vós sabeis bom conjuro
De bem damnado impécêr?
MOURO.

Não no-ha hi mais seguro
Conjuro de gallo suro
Morto depois de comer,
Com rins de demoninhado,
E olhos de sapo saltão;
Conjuro mui bem temp'rado,
O qual rae-fôra insinado
Nas covas de Sala mão :
Tudo é dentro n'esta vara,
Que em eu riscando com ella
Logo uma fonte seccára,
E uma estrella se-apagára,
Que nunca mais fôra estrella,
Nem se-achára.
E mas se o vós quereis ver
Co'uma palavra que eu der
De S. João em latim,
Logo vereis a correr
Quem me-dá exfôrço a mim
Em tudo cie que hei mister.
Ora sus,
Moradores infernaes!
Demônios, que avrenegais
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Da água benta e mais da cruz,
Mas a serem rigorosos...
Vinde já,
Assoprál-os e inílammál-os
E trazei cem mil agouros,
Mu i to m a is. (A fada marinha t ira a
vara ao mouro, dando todos os diabretes uma
Com que vença nossos mouros
Toda esta gente de cá [bale com a va- gargalhada infernal).
ra no chão Ires pancadas).
A FADA.
Verei ora a vossa vara
O poderio que incorra (o mouro cm
Os ditos c um rancho de diabretes, que vem grande confusão).
da varanda, correndo e trepudiando.
O MOURO.
SCENAXVI,E3.aDOAUTO.

DIABRETES, bailando, e cantando cm derredor
do mesmo.
Que nos-chamas
D'entre as chammas,
Poderoso!
Que nos-tiras,
D'entre as piras,
Aleivoso?
Há hi mandas?
Que demandas?
Tens demandas?
Que IIOS-MANDAS?
Feia é a terra
E feio é o mar;
Feio é o céo
E feio é o ar;
Feia a noite com luar;
Feio o dia cora solar.
Presto avia, ou nos-invia,
Nos-afunda na mais funda
Da profunda do raivar.
o mouro, declamando.
Calae, manos!
Quanto ora digo fazei!
Ide aos astros soberanos
Ler os destinos de el-rei,
Mais os dos seos lusitanos:
Sevirdes que são piedosos...
Apagál-os e arrancál-os
Esses taes.

Quereis rir!
Para nada vos-prestára.
Hontem a-cortei na serra,
Sem mentir;
Sem ella não dera passo,
Que sou gastado dos annos,
Inda mal:
FADA.

Mas quero eu ver mais d'espaço
Os seos feitiços e inganos,
E não ai.
MOURO.

Mana, rosto de boninas,
Manso abril d'Alexandria,
Meo amor!
Deus vos-chóra perlas finas,
Como a vara é sem valia
Nem valor.
FADA.

Porque logo instais por ella ?
Ou me-inganais, ou inentistes!
A' Ia fé,
Que a verdade hei-de eu sabêl-a !
(quebra a vara e sde d'ella muito fogo)
MOURO.

O meo poder cleslruistes,
Já meo império não é. (Os diabretes
travam ao mouro, uns pelas roupas, outros
pelas mãos, outros pelas barbas, c o-lcvam
com grande vozeria.)
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SCENA XVII Éâ.« DO AUTO.
do
Todos os precedentes, afora as figuras
auto, que saíram pelas portas do fundo; eoErmilão, que toma a intrar,
vindo da. 2.a poria da esquerda.
O emitaõ, pondo-se, como da primeira vez, perante o estrado real.
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Que o Altíssimo te-deu,
Traze aqui, que o-mando eu,
Lá da eternal região,
Os Serafins mais amantes,
Mais sábios e mais galantes
De quantos moram no céo.
SCENA XIX E 6.° DO AUTO.

mesmos e um bando de Serafins coroaOs
Depois que mettêra no charco infernal
de flores, com suas harpas douradas
dos
Ao perro maldicto co' as tramas que urdia,
nas mãos, que vem das portas do fundo.
A Fada marinha, que sempre vigia,
choro de serafins, dansaudo e cantando.
Disvellos redobra co'o seo Portugal,
Pois seo lhe-ha chamado
Dansares teçamos
Roupinho
Fuás
Já lá desde os tempos cie
Com festas e riso,
alastrado,
Até estes nossos, por ver
a terra onde estamos
Que
marinho.
De palmas contínuas seo campo
Inda é paraíso.
estrellas,
das
luz
á
O Infante de Sagres,
dos SERAFINS, declamando.
O
MAIOUâL
segredos
profundos;
Com ella tractava
Que desejas boa fada
Pedr'Alvares, Gama pediam-lhe mundos,
Gran senhora, e gran princeza,
E mundos não vistos Ihes-viam as vellas.
Nossa irmã?
Em sumiria que sempre de amor se-morrêra
FADA.
Por estes seos luzos, Tritões humanados;
seus fados
Té quealfim aos cVellesjunctando
me-fadeis bem fadada
Que
A Manoel ditoso seo dote oíTrecêra,
Esta armada portugueza
dourados.
laços
com
E esposos se-uniram
Tão louça.
dos
planetas
Porisso procura trazer
CHORO DE SERAFINS, cantando.
destinos
propícios,
neto,
seo
A vós,
grão
cometas
Mui abençoada
Com que se-destruam dos feros
Suas vellas solte;
Os negros auspícios.
Rica e laureada,
AUTO.
5.'DO
SCENA XVIII E
Presto, presto volte.
sae
Leve e traga as vellas
Os precedentes, menos o Ermitão, que
a Fada Marmita, que
Cheias e redondas,
por onde viera, e
Piiso nas estrellas,
toma da varanda.
Musica nas ondas.
FADA MARINHA.
Sereias amigas,
Salamão,
de
Oh signo
Ao ir e ao tornar,
mar
ao
foste
Que lançado
Lhe-cantem cantigas
mão,
Pela sua benta
De summo folgar;
apanhar
Eque eu logrei
Para lá esp'ranças,
João;
Em noite de S.
Para cá vietórias,
Pelo poder e conclão,
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E sempre bonanças,
Bonanças e glórias.
FADA, declamando.

Agora que a nossa armada
Já tem condão mui certeiro
Falta el-rei.
Quero aqui o escudo e espada
Do grande Affonso o primeiro !
Sus, correi! [Saem dois Serafins
pela porta do fundo.)
SCENA XX E7.« DO AUTO.
Os mesmos, menos os dous Serafins.

SCENA XXII E 9.» DO ACTO.
Os mesmos, excepto os dous últimos Seráfins, que sairam, e os dous primeiros
que inlraram.
UM DOS SERAFINS.

Aqui vem a espada, c escudo
D'aquelle alto Affonso Henriques
Que lá jáz.
O OUTRO SERAFIM.

E porque te-cerlifiques
De quão bem cumprimos tudo,
Ouvirás:
Balemos ao seo moimento.

FADA.

Quero mais o capacete
Do imperador Carlos Quinto.
Sus, voae! (Vão-se oiaros dous Scrafins pela porta do fundo.)
SCENA XXI E8.a DO AUTO.
Os precedentes menos os dous Serafins.
Tudo triumphos promclte.
Agora, perros, consinto;
Blasfemae !
Serafins, manos, rosinhos,
Oh I empyreos borboletas
Eternaes!
Ide-me ver as plantas,
Se dão sortes como as minhas
Tão reaes.
Sc topardes por acaso
Co'o Deus Marte, cm sua esphera,
Lhe-pedi
Por Venus, e por Cyibera,
Que, pondo tudo ai de.parte,
Venha aqui!
Partem outros dous Serafins pela porta do
fundo, e chegam pela mesma porta os
dous primeiros, trazendo um o escudo,
outro a espada de D. A/forno II enriques.

O 1.° SERAFIM.

E elle bradou, acordando :
« Quem c lá? »
2.° SERAFIM.

Dissemos-lhe o nosso intento ;
1.° SERAFIM.

Abriu ; e disse folgando:
« Aqui está! »
2.° SERAFIM.

E nos-deu o que estás vendo.
l.° SERAFIM.

Com estas palavras suas,
Como lei:
Parta meo neto, que intendo
Que logo das gentes cruas
Será' rei.
SCENA XXIII E10.»DO AUTO.
Os ditos, e o 2.° par de Serafins, que volta
cia varanda. Um cios dous Serafins,
apresentando o capacete laureado, diz:
Capacete diamantino
Inda coroado de louro
Imperial.
2.° SERAFIM.

Por coudão, que ha do destino,

'S
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UM DOS SERAFINS.

Nem montante nem peloiro
Um signo que desabroxa
Lhe-faz mal.
Com muito grande alegria.
mãos dos Anjos a esdas
tomando
A
Fada,
(
os-vai pôr no ^ FADA, voltando-se para a Rainha D. Capada, o escudo e o capacete,
therina.
estrado aos pés de el-rei.)
A FADA PARA EL-REI.
Eecebei-me, e dai-me emboras
Pelo que o signo adivinha,
Grão Príncipe e flor de reis,
Oh poderosa Rainha.
Se de monarchas imigos
Ricas páreas recebeis,
(Para a Princeza,)
Oh alta D. Maria,
Mais ricas hoje as-haveis
Dos vossos mortos e antigos.
Princeza cie tantos bens,
Acceitae meos parabéns.
SCENA XXIV Eli.» DO AUTO.
(Para as Damas.)
os
com
varanda
da
vem
Oi' ditos, c Marte, que
Lirios, papoulas, boninas,
dous Serafins últimos.
Aljofradas, diamantinas,
MARTE.
Cheirosas e preciosas,
mar
Senhora do
profundo,
Ramalhete desatado,
marinhas,
Crôa das Fadas
Em cima do regio estrado,
Que ordenais?
Como em ledo altar de rozas,
A FADA.
Vós donzellas, vós sereias,
Que ao primeiro sem segundo
Havei-me boas estréias
Sebastião, glórias minhas,
(Apontando para o Serafim.)
Assistais:
No que a vosso irmão ouvis,
MARTE, PARA EL-REI.
Pois que os vossos servidores
Tem de volver vencedores
Quisera-vos eu prendar,
Alto Príncipe excellente,
D'aquella guerra feliz.
Com algum clom singular,
(Para os Serafins.)
Porque não ficasse á gente
E pois não ha que mais queira,
Mais nada que desejar;
Cantae n'essas harpas de ouro
Mas porém
Que tanto bem seja eterno !
Meo coração esforçado
Cantae-o, e por tal maneira
Já vossa Alteza o lá tem,
Que façais raivar c'o mouro
Todos os choros do inferno.
Que há muito que m'o-ha tomado,
acompanhado de
E em si o-guarda mui bem.
(O choro dos Serafins canta
toada de harpas e flautas invisisuavíssima
SCENA XXV E12/DO AUTO.
veisj e o dos diabos llie-responde subterraOs mesmos exceplo Marte, que sahiu pela
ncamenlc, accompanhado de trompas, c bosivaranda.
nas e limbales.)
fada, para os últimos Serafins que intraram.
UMA VOZ DE SERAFIM.
Oh reaes pagens cia tocha
Para os Céos partamos,
Maria
Virgem
Da Santa
Em volvendo a armada,
havia?
céos
nos
que
Dizei-me
i.—18
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Com palmas e ramos
Faremos tornada.
OUTRA VÓZ DE SÈrMÍVI.

Faremos tornada
Com palmas e ramos,
Em volvendo a armada,
Que nós vigiamos.
CHORO DOS SERAFINS.

Anjos, náo esquiva
Bencam lhe-trazei !
Viva, viva, viva
Viva, viva el-rei !
CHORO I1NFERJNAL.

Em horas de pranlos,
Em hora minguada,
Em hora d"espantos,
Se-parta essa armada,
E cresça indomada
Dos mouros a grei !
CHORO DE SERAEI1NS.

Anjos, não esquiva
Bencam lhe-trazei !
Viva, viva, viva
Viva, viva, el-rei !
AS DAMAS DO SARA'ü.

*

.

SCENA XXVI.

',-

Os precedentes, menos as figuras do auto. ELREI, reparando em Camões.

Em boa hora venhaes eavaileiro Luiz
de Camões !
CAMÕES, acercando-sc de el-rei.
Muito alio, e poderoso rei, obediente
aos desejos de vossa magestade aqui venho
pôr ás reaes plantas o meo pobre volume, e beijar a mão augusta, que se-estendeu sobre o poeta desvalido. Só para glória do meo Portugal e de vossa magestade,
o-havia escripto ; vossa magestade, acceitando-mo, imprimiu ifelle uma glória nova
que é a minha. (Vai pór o livro no estrado.
El-rei o-toma, e o-pôe nos joelhos.)
EL-REI.

Folgámos de o-receber efessas mãos que
tão gentis cousas hão escripto.
CAMÕES.

Real senhor, a mercê que me-fazeis...
EL-REI.

Empenhados nos-confessâmos ainda eu,
e a pátria para comvosco — Requerei afoilamente.
CAMÕES.

Senhor, já que vossa alleza deseja animar-me para exemplo a futuros escriptores,
permitla-me colher eu mesmo ás suas planTODOS OS CAVALLEIROS.
tas ás minhas coroas (el-rei annue com snrriso gracioso ; Camões toma do estrado quatro
Viva, viva, viva
coroas das que deixaram os Serafins.) Agora,
Viva, viva, el-rei
me-é concedido o requerer afoitaSERAFINS , DAMAS, E CAVALLEIROS, todos pois
mente, requeiro que vossa alteza me-pertos.
june
mi lta offerecel-as ás clamas da sua corte,
Anjos, com fé viva
cujas são as rimas e solfas cio auto da boa
Bencam lhe-trazei.
estréa, com que hoje vemos aqui resuscitaViva, viva, viva
dos áquelles saráus famosos dos Srs. D.
Viva, viva, el-rei.
IH c D. Manoel, que tanta glória
Qs Serafins depõem cadaum sua coroa no João
estrado aos pés de el-rei, e saem todas as hajam.
figuras do auto.
Anjos, não esquiva
Bencam lhe-trazei.
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E tu, vida, que és tu? Suave ingano,
11 &$$k£m&Mhwi& &$B*
Sonho, illusão, chimerico phanlasma,
Flor que um minuto abriu., rescende e murcha;
Para os males narrar, que rae-alropellam,
Luz que brilha, e se-esconde n'um momento..
Não bastam meos gemidos, nem meo pranto.
Theatro onde mil scenas variadas
destino,
agro
Ahi quando deixarás,
Em curta noite attehtós olhos seguem!
I
De inluctar meo viver, de amargural-o
Oh! piedade, Senhor, cu Yos-supplico!
De mim ãmerceae-vos um instante:
o-mundo,
compõe-se
De horror e clc prazer
Vos-peço a ventura... é vão phantasma!
Não
Sim, conheço o primeiro... Mas os gostos,
l
Morte... somente a morte eu Vos-imploro
Mas as doçuras de um viver suave...
A.
GORGOLLINO.
nuvem
1
longínqua
Nem esp'ranças se quer
Corro a abraçar... desfaz-se-me no ethcr.
Frágil lenho entre vagas procellosas
ÀJ mercê cios tufões corre sem leme,
E preza da horrorosa tempestade
Lá vai sobre um rochedo espedaçar-se;
Tal n'este infehso mundo hei vagueado,
Só descanço no túmulo esperando.
Nefasto signo presidiu o instante
Em que a luz viram meos cánçádos olhos 1
Ruminando na mente o que é passado
Sinto aínicto meo peito apavorar-se,
E das chagas abertas que o laceram
Trasborda fel e invenenado sangue!
Meo Deus, e meo Senhor! porque não cortas
Da angustiada vida o fatal fio ?
Consentirás, Senhor, que o sofrimento
Requcimando minh'alma alfim consiga
Derimir a essência que lhe-deste?
Se a alma é immortal, Deus poderoso,
Se o corpo é d'ella invólucro somente,
Como podem os males, que o-salteam,
Fendel-a com certeiros, feros golpes?
Como podem á custa de lormentos
Fazer que ella soluce e que desprenda
Infructiferos ais, c vãos lamentos?!
Perdão 1 Perdão, Senhor, se assoberbado
A's refregas de um fado sempre iroso,
É peccado, é blasfêmia o que ennunciot...
A dor minha razão apaga, embota;
E dando livre curso á minha raágua
De Vós, somente, liniüvo espero!
Uma vida escoltada de martyrios,
Saturada de dôr e de agonia,
É mil vezes peior que acerba morto.

t

IIYMNO PATRIÓTICO.
Salve, Ouleiro da Cruz, sacro moimenlo
De bravos lidadores,
Que valentes outr'ora aqui tragaram
Da morte agros horrores!
Dia terrível foi; por estes sítios
Cópia de imigas hostes bellicosas.
Sem cessar percorria,
As hatavas bandeiras desfraldando
Aqui sobre esta incosta; o bosque umbroso
De susto estremecia.
N'cste outeiro soberbos acampavam,
Quando Teixeira, general brioso,
Qual o anjo da morte,
* O assumpto (1'cstc hymno é a importante victória
tempo
alcançada por Antônio Teixeira de Mello, no
do governo, do capitão-mórPAntonio Moniz Barreiros,
escocontra os hollandczes^capitaneados pelo^apilão
de
ccz de nome Sandalim, em o dia 21 de novembro
uma le1642, no logar denominado Outeiro da Cruz,
do Maranhão.
gua distante da capital da provincia
de maAinda se-conserva n'esse sitio uma tosca cruz
os viandeira, à orla da estrada, á quai costumam
como
dantes saudar, alirando-lhe um ramo de mato,
aquella assignalada
que agradecidos pelo beneficio que
desde então
victória trouxera á mesma provincia, que
do domínio batavo. Eis
principiou a desassombrar-se
no seo
o que diz á este respeito o conde de Ericeira
e outros (portuPortugal restaurado. «Tanto que uns
resolutamente seguezes e hollandezes) se-avistaram,
o valor,
investiram: porém não valendo aoescocez
de
com que pelejou, foi derrotado, não escapando mais
cinco hollandezes»
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Ante elles se-aprescnta, commandando Mas em breve expirou ; seo brado extremo
Ousada turba de guerreiros lusos De anathema feroz morreu-lhe aos lábios...
E indiana cohorte.
Mais além sobre a areia
Ordenados os hatavos sc-aprestam, Mancebo infortunaclo em flor de eclade,
A' voz de Sandalim para o combate, Rico d'amor, que n'alma lhe-reinava,
E a victoria antolhando Exanime baqueia.
Alegre vozeria aos ares lançam, Salve, Outeiro da Cruz, sacro moimento
Que o espaço pejam de rumor estranho, De bravos lidadores,
Os echos atroando.
Que valentes outr'ora aqui tragaram
Eis da pugna o signal: tetricos soam
Da morte agros horrores !
Os clarins e tambores estrondosos Renhido porfiar ceifou mil vidas
Que os céos fazem tremer; Aos miserandos belgas, que aqui jazem
Apavora da selva os moradores
Como trophéos de morte 1
Tam medonho fragor, que desvairados a victoria chegou, e os bravos nossos
Não cançam de correr. Ovantes exultaram, vencedores
O céo se-inlueta, a natureza geme
Bemquistos pela sorte!
Chusma aguerrida de tapuyas feros, Porfioso luetar ! Mas nós vencemos
De peitos vigorosos, Em dura guerra aqui sobre este outeiro
Avançam carregando heroicamente os nossos oppressores!
Sobre as bellicas filas dhollandeses, Foi benigno o Senhor ás armas nossas,
Mais que elles numerosos. Justa foi nossa causa, derrotámos
Gritos retumbam ; vôa a morte rápida
Os feros invasores.
Em turbilhões de fumo; brada o chefe, De sangue tinto o anil se-arroja aos mares,
E avança em continente Levando o heróico esforço a ignotas praias,
A' frente de seos bravos lidadores,
Que o velho mundo atrôa !
Contra adestrados corpos de soldados Liberdade precoce respirando
De animo valente.
Exulta Santa-Cruz ! O anjo da glória
O mesmo sangue em rios se-espadana, ja seo nome apregoa.
Vermelhas ondas arrojando ao valle, Para 0 sul radiantes sc-alevantam
Que ao rio vao parar;
]^0 campo asul dos céos da pátria cara
Quentes cadav'rcs, palpitantes membros, Eslrellas a fulgir !
Craneos dispersos, todo o chão da morte ,\ (erra de Cabral toda se-elcva
Nao cessam de mostrar. Livre já da invasão, e alegre mostra-se
Alli um bravo cac... lá outro expira... Venturosa a surrir !
Eis aqui já sem vida um tronco inerte Fernandes, Camarão, ílenriques Dias,
De brioso soldado,
La na formosa Olinda, e no Recife
Que a morte tantas vezes vira horrenda ProdHos de valor
Passar junto de si em guerra crua Esforçados
praticam; quaes santelmos
Sem nunca o-ter tocado!... qs
p0vos os-contemplam, admirados,
D'um tapuya a taquara impetuosa
De viviclo esplendor!
D\irco certeiro arremeçado aos ares Prcsagio saneio cie futura
glória !
A vicia vem ceifar
Glória divina, que depois mais tarde
Do bravo Sandalim, que já por terra
No horisonte assomou,
Se-tenta ainda erguer, guiar as hostes, Quando lá no Ypiranga um braço forte
E a morte assoberbar. O auri -verde pendão da Independência

157

ÍRIS.
Sublime levantou 1
Ovantcs exultámos vencedores,
Jubilosos cantares intoando
A' briosa nação ;
Mas,chrislãos,juncto á cruz cfeste moimento
Choremos sobre os mortos, murmurando
Preces ele redempção.
Salve, Outeiro da Cruz, sacro moimento
De bravos lidadores,
Que valentes outr'ora aqui tragaram
Da morte agros horrores!
Maranhão, abril 1847.
A. FREDERICO COLTN.

O ADULADOR.
O morcego, que visita
O templo na escuridão
Da noute, tem devoção?
Outro motivo o-concluz:
O inimigo ela luz
Vae n'alampada do altar
Sua sede saciar.
O adulador, que procura
No palácio o potentado ;
Que vai humilde, e arrastrado
Os seos defeitos louvar,
Que pretende alli achar?
Ou papança, ou protecção.
E depois?... Ingratidão 1
O morcego bate as azas
Quando a alampada esgotou:
O adulador dá ás gâmbias
Quando o serviço apanhou.
Adulador, e morcego
Tem bastante analogia:
Ambos chupam; um só de noute,
Outro de noute, e de dia.
iNIIATO-MIRIM.

O ACASO ELEITORAL.
Amigo, vai passear?
— Nada, vou pra'eleição. Então em quem vai votar ?-

— Que lhe-posso responder?
Tenho aqui septe chapinhas;
Não sei que deva fazer. —
É fácil; baralhe todas,
(Tudo anda baralhado!)
Tire, saia o que sahir;
Deixe á sorte decidir,
E, durma bem descançado,
Que o seo á mão lh'ha-de ir,
Seja quem fôr deputado.
INIIATO-MIRIM.

A SAUDADE.
Porque suspiras cândida donzella ?
Porque teos silios prendem àljófradas
Gotas do pranto, que teos lindos olhos
Em buidos farpões pungentes mudas?
Porque das faces, as purpureas rozas,
Em lividos jasmins assim desbotam?
Porque definhas, na ruidosa esphera
Dos prazeres louçãos, que te-circundam?
Oh filha ela innocencia... ali tu pranteasl
Baixas os olhos, e suspiras sempre 1
Que sofres desditosa; que te-punge?
Saudade ?
A saudade (infeliz!) teos olhos dizem,
N'esse brando volver; embora os lábios
Silencio pertinaz conservem mudos!
Ah 1 ditoso o mortal qu'assim, nauscncin,
De angélico pudor te-move affectos,
Um gemido, um arfar d'eburneo peito,
Uma lágryma só, que ardente chamma
Em sua alma fiel atêa, accende
Um vezuvio d'amor... mas elle soífre;
Elle chora lambem a dôr d'auzencia 1
Saudade 1
Outr'ora á sombra de frondoso bosque;
Ao brando sussurrar de tênue arroio,
Brincavam junctos, quando amor tecia
Em vestes d'amizade o terno laço,
Para em tempo prender, ligar-lhe os pulsos!
Disfarçado na flor, no lindo insecto;
No plumoso cantor, era o pretexto
De suas mãos unir, de suas faces!...
Ah 1 despoüco amor; sopraste o fogo
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Que invenena, o punhal, que o peito fere ;
Saudade!
« Cruel! aonde estás; porque te-occultas?»
A mísera exclamou. Medem seos olhos
O vasto espaço das ceruleas ondas;
Não descobre; não vê se quer um ponto :
Uma esperança cfamor, um vão phantasma,
Que de rubro prazer llie-tinja a face;
Ou que lhe-agite o peito, o níveo colo!
«Inda não »(murmurou) suspira oppressa ;
Procura a solidão ; redobra o pranto;
Das potestades o poder invoca;
E busca resistir; embalde o-tenla
A frágil creatura! os olhos cerra;
A sua alma voou á eternidade !
E, quem tc-desfolhou, purpurea roza?
Saudade!
INIIATO-MIRIM.

A UMA DENTUCA POSTIÇA.
Tu já tinhas linda bôeca,
Para que foste gastar ?
Mesmo, despida de dentes,
Era boeça crincantar.
Falavas menos de certo,
Para a falta se não vêr.
Outra mais; sem a dentuça,
Não nos-podias morder.
Mas emfim estás bonita;
Andas sempre arreganhada;
Bates língua a toda hora,
Na janella repimpada.
De pelle, sem teres cientes,
Eras tida por peixão;
Hoje, com esse reforço,
Vê que nome te-darão !
lNH ATO-MIRIM.

LYRA.
!,°
Põe na virtude,
Filha querida,
Da tua vida

Todo o primor. *
Só a prudência
Guie teos passos;
Foge cios laços,
Que tece amor.
2.°
Meigas palavras;
Terna expressão;
Da adulação
Mago poder,
Despreza, evita
Com força ingente:
Alma innocente
Tentam perder.
3.°
E filtro usado
Por creatura,
Que, chamma impura
Busca atear:
Qu'amargo pranto
Jamais apaga
Eterna chaga;
Duro pezar.
D'esses, qu'empregam
Palavras ternas;
Juras eternas
Deves fugir.
Verdade pura
Não tem rodeios,
Nem busca meios
De seduzir.
5.°
Mas, se em tu'aíma
Penetra a chamma;
E n'ella inflamma
Terna paixão:
Busca no peito
Do pae amigo,

Do Sr. Yiscondc da Pedra-branca.
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Remédio ao p'rigo
Do coração.
6.°
Eis da virtude
Sincera prova,
Que te-renova
Paterno amor.
Põe na virtude
Filha querida
Da tua vida
Todo o primor.
IMIATO-MIIUM.

ANTES, E DEPOIS?
Passei, vi, gostei, e disse
Um adeos de confidencia:
Retribuiu-me, risonha;
O que suppões? — Innocencia!—
Quando sabia da missa
Vali-me da concorrência;
Entreguei-lhe um bilhetinho,
Ella pegou. — Innocencia!—
Dançando fronteiro a cila,
Da quadrilha na influencia,
Apertei-lhe a mão — E ella ?—
Ella, apertou. — Innocencia !¦—
Pedi, chorei; prometteu-me
Uma terna conferência:
INão faltou, porém de longe ;
Que te-parece ? — Innocencia!—
Empreguei para rendel-a
Minlf apurada eloqüência:
Apertei-a nos meos braços,
Ella deixou! — Innocencia! —
Jurei, que por seos incantos
Daria minha existência:
— Porque não caza comigo ? —
Então que tal? —Innocencia!—
Gani na arara, cazei-me ;
Commetti essa imprudência:
Os agradinhos fugiram;
Agora então? — Paciência!—
IWTATO-MIRTM.

Vem no horizonte
O sol raiando:
Nuvens o-embaçam
De quando cm quando.
O sol mais bello
Assim parece,
Ora se-esconde,
Ora amanhece.
No cedro a rola
Arrola os filhos.
A pega salta
Por entre os milhos.
Melro bem negro
Sobre um loureiro
Sonoro canto
Solta fagueiro.
Nas louras messes
Pardaes chilrando
O grão maduro
Estão furtando.
Canta no bosque
O verdilhão,
A tutinegra,
O tintilhão.
Na umbrosa raia
De fresca veia
O rouxinol
Terno gorgeia.
A cracolé, *
Ou codorniz,
Seo nome alegre
Mil vezes diz.
O pintacilgo
Tão pequeninho,
E que tão bem
Construe seo ninho,
Assim chamam os campczinos á codorniz.
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Entre a folhagem
Alegre canta,
Pula e vagueia
De planta em planta.

.¦».•

LIRA ANACREOIyTICí..

Valente soldado, Amor,
Fui sempre em tuas fileiras ;
Das tuas reaes bandeiras
Eu nunca fui desertor.
Em tuas mavorcias lides
Eu era sempre o primeiro;
Servi como granadeiro,
Servi como caçador.
Honrado sangue verti
A teo lado nas batalhas;
Escalei altas muralhas
Com denodado valor.
Brioso me-viste sempre
Nos mais arriscados p'rigos ;
Numerosos inimigos
Combalia sem temor.

A andorinha
Compõe seo ninho,
Que lhe-guardou
O bom visinho.
Diílundc aromas
A vinha em flor ;
Inda sem mancha
É seo verdor.
A maclresilva,
O espinheiro
Recendem ambos
Suave cheiro.
Como é risonha,
Bella a manhã :
Lindo o começo
Do alegre v'rão!...
Mas á manhã
Segue-se a tarde...
E logo a noute
Faz seo alarde.
Nem é o v'rão
Também eterno;
Depois do estio
Vem o inverno.
Segue alegria
Negra tristura,
Ao gosto segue
Dor, amargura.
Dia sem noute,
Vrão sem inverno,
Gosto sem volta,
Prazer eterno,
Na pátria só
Pôde encontrar
Quem bem souber
A pátria achar.
Por uma dama portuense.
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* D'este nosso velho amigo, a
quem as revoluções de
Portugal arrojaram a este paiz, e se-acha presentemente n'esta corte, não carecemos nós acrescentar mais
nada ao que cTelle disse ha 31 annos, quando ainda
estudante, um distineto filho d'este mesmo paiz, o Sr.
José Bonifácio d'Andrada c Silva, no seo discurso historico, recitado na sessão pública da Academia Real
das Sciencias de Lisboa, em 24 de Junho de 1818
(Historia da Academia Real das Sciencias de Lisboa.
Tomo YI, pag. 8e_6.J
« O Sr. José Pinto Rebello de Carvalho, estudante
de Medicina da Universidade de Coimbra, nos-remetteu
uma Memória, intitulada Di ser ipção ãa Villa deLon(jroiva, e suas águas mineraes sulphureas e férreas,
que deseja haja de servir de commentario de seo poema sobre as mesmas águas, em que depois fallarei.
Do mesmo Sr. se-leu também uma Descripção Botanica Agronômica das Variedades de Vinha cultivadas no termo da Villa de Barcos, no Alto Douro.
Em ambas estas memórias deu o auetor as melhores
provas dos seus conhecimentos chimicos e botânicos, e
grandes esperanças de fruetos scientiíicos, cadavez
mais abundantes e maduros. »
« Não foi só esta poesia do Sr. Villela que se-leu em
nossas sessões particulares; também se-leram várias
peças do Sr. J. P. R. de C. de quem já acima faliei,
c foram um pequeno poema sobre a Vaccina, outro
sobre as Águas Mineraes de Longroiva, e outro final-
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mis.
Nem eu preciso, meo chefe,
Referir-te a minha história...
Pois que de vezes com glória
Não ouvia o teo louvor?
Tu bem sabes que não cabe
No meo coração fraqueza ;
Mas por lei cia natureza
Murcha emfim todo o verdor.
Devem-me ter abatido
As minhas próprias façanhas:
Oito lastros de campanhas
Afrouxam todo o vigor.
Por isso peço, meo chefe,
A reforma merecida,
Que é justo que ein tanta lida
Do ócio prove o sabor.
Terás de menos, que imporia?
D'hoje em diante um soldado;
Porém que inda reformado
Guardará seo pondonor.
Se algum dia o teo império
Invadir poder contrário,
Irá franco voluntário
Combalter em teo favor.

Quem ha-de ver incliíFrente
Flnctuar o teo pendão ?
Não baler-lhe o coração
Aos rufos do teo tambor?
Picvestido da coragem
Do juvenil tempo antigo,
Irei no campo inimigo
Buscar o teo aggressor.
Dos heróes seguir o trilho
Será toda a minha glória ;
Dar-te os louros da victoria,
E morrer servindo Amor.
Dr. J. P. R. de Carvalho*
O AMERICANISMO.

Dizia um grande pensador: «Começae
definindo as palavras; evitareis questões.)-)
jEna verdade, quantos excessos se-houveram poupado, se palavras, taes como
egualdade, liberdaele e cem outras, fossem devidamente comprehendiclas, emvez
de servirem de insanguenlado manto a
muitas ambições e paixões más 1 Vai longe,
não raro, o alcance efesses termos; e muitos são os períodos lamentáveis da história,
nascidos efesse deplorável abuso. As cousas
— religião — liberdade — pátria—
sanetas
abelhas:
as
sobre
rythma
c
8.a
mente em dois cantos
não fielelkla.de—progresso— tudo isso, intercomo estas obras não sahiram ainda da censura
me-é licito avaliar o seo merecimento: só direi que pretado mal, tem legado paginas negras
n'ellas se-mostra a grande força que tem a poesia para aos factos cie
todas as nações.
quasi
objcc
assumptos
os
ainda
tornar amenos c jucundos
Temeríamos ver mais outra palavra
ctos, que parecem á primeira vista seccos e escabro— americanismo •— acrescentada a esse
sos. In tenui labor: at temas non gloria. »
Sentimos acrescentar que estes Poemas, que tinham catalogo longo cios perigosos germes, se o
sido compostos á nossa vista, por assim dizer, e apreciade adiantamento d*estes povos não
grau
corriserem
á
Academia
sido
para
tendo
dos,
pedidos
roubados e fosse, contra taes riscos, invencível salvagidos definitivamente pelo auetor, foram
destruídos em meio dos accontecimentos revoltosos de guarda. Concebemos, louvámos que o ho1828, antes de impressos, e com elles outras muitas rnem cie instinetos nobres se-abrase n'esse
composições em prosa e verso. Tem elle publicado
sublime (contrário talvez á phisentimento
entre
e
scicntificos
escriptos
poéticos:
outros muitos
innato no coraoutros, muitas odes, e a traducção do poema latino losophia, mas vehemente e
sobre o caffé, de Massieu, impressas no mui distineto e ção humano) que se-chama amor da paestimado Jornal de Coimbra; sendo de muito mérito as tria;
ameaçada esta, sacrifique em sua
que,
do
Douro,
Geologia
a
ultimamente publicadas sobre
defesa quanto a Deus e aos outros homens
e as Águas Thermaes do Gerez.
I.—19
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deve de mais caro. Mas não louvaremos
que esse impulso induza a commetter injustiças; que a parcialidade pela pátria
obrigue á invectiva contra o torrão alheio;
e que o amor pelos penates nos-faça retrogradar aos tempos bárbaros, em que as nações, segundo a expressão de Cícero e Grocio, consideravam o vocábulo estrangeiro
synonimo de inimigo. *
Vendo pois o freqüente emprego da palavra americanismo; e receosos de que,
cm bôccas menos puras ou menos illustradas, ella se-convertesse n'um grilo de ódio
e guerra contra as nações, que não viram o
sol de Colombo, notamos de relance a impropriedade de uma expressão, que no seculo xix fora tão oca, como o termo curopeismo, ou asiismo, para significar interêsses excepcionaes da Ásia ou da Europa.
Sollicilámos uma explicação d'esse vocabulo; e ao orgam da imprensa, que suscitara
a nossa observação, devemos a attençãó
de nos-desinvolver em que esse americanismo consiste. *

Lemos pausadamente esse escripto, que
podia revelar-nos quaes os grandes principios, em que deve excepcionalmente estribar-se a sociedade americana—qual o novo
direito das gentes com queesta anniquilasse
o que os séculos consagraram—qual o interesse humanitário, que houvesse de violentamente arrancar o velho do novo mundo,
para os-pôr em face e arregimentados para
batalha de irmãos!
Folgámos porém, ao ver, pela enumeração das razões d'esse manifesto de guerra,
que os próprios que o-redigiram acharão,
na sua própria justiça, ampla resposta ás
asserções lançadas no primeiro momento.
Resumindo as definições, reduzem-se ao
seguinte: « A causa americana é o pro« gresso e a civilisação, independência e
(( liberdade ; creação cFinstituições justas ;
« é americanismo sobretudo luetar contra
« a projectada conquista da America pela
« Europa. »
l Serão essas palavras—progresso—ei vilisação — independência— liberdade —ins-

Hic óriim est,
quod hostis vocabulum, quod inicio
cxtcrum notabat, quiposlca, duarum mutalione litterarum, dictus est hospos; mox perduellem jussum est
sighifiçare. Cie. Ojf. 1. 12.
Sendo a lealdade a
primeira base da polemica,
transcrevemos aqui o artigo, que o Americano nos-indereçou, supprimindo-lhe somenle o preâmbulo...
por motivos que a sua consciência lhe-explicará.
« Foi o começo d'cste século assignalado por um
neconleeimento desumrna importância para a humanidade: a America desprendeu-se dos liames da Europa, e inaugurou uma vida de independência e liherdade. Esta revolução ainda não chegou a seo acabamento, mas — em bem —Já é intrada em seo úllimo período: nem só bastava haver nascido á liberdade; era mister que as nacionalidades sahidas das
ruinas do regime colonial vigorassem, e bem affiançadas por instituições justas houvessem uma vida robusta para seguir sem traves na senda do progresso.
Este ó o trabalho de organisação que sc-está notando
em todas as seeçocs da America: cego e mui cego será
o que não o-vir.

« Assim, pois, na emancipação e nas legitimas consequencias está por inteiro a causa americana: nobre é
ella, e em Deus confiámos que seja levada a cabo pelos
bons filhos da America. O vencimento, que houve da
ambição da Europa nas margens do Prata, é uma boa
confiança de seo completo triumpho: c os governos
d'essas republicas, que com summo denodo pleitearam
em defesa d'clla, hão bem-merecido nem só de seos
paizes, como de todos os estados d'cste continente.
«Como é de vôr, embaraços ha solTrido a causa
americana, e os mais graves, sem dúvida, lhe-tem
Yindo da Europa. Façamos estudo das relações d'esta
com a America, e para logo provado acharemos que
as duas mais fortes nações do velho mundo, abusando
de seo poder, nada mais hão feito do que contrariar
os estados americanos cm seo desinvolvimento social:
não historiaremos um por um esses attentados da Europa: de todos c sabido que n'aquelles onde ha uma
luta ahi estão os canhões e as artimanhas da politica
franceza ou ingleza para favorecer facções e hostilisar
os partidos nacionaes.
« Que hemos os Americanos solTrido insultos, in-
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tituições justas — necessidades especiaes cia
America? ^Negar-se-ha que a esse alvo
convergem, desde a sua origem, todas as
sociedades civilisadas?
•; Existindo na America instituições fundadas no princípio monarchico e clemocratico, será o adjectivo justas consagrado a
classificar umas em detrimento das outras?
•jSuppondo que era a causa cia liberdade,
eivilisaçao e progresso, que advogavam Diderot, cFAlembert e Voltaire, era causa
americana a que defendiam os eocyclopedistas e sócios? Não porcerto. Em toda a
parte, onde os homens vivem em sociedade
regular, aspira-se ao progresso, á liberdade e á eivilisaçao; e essas aspirações não
têm nome cie americanismos nem europeismos; chamem-lhes, se quizerem, humanismos. Chamem-lh'o principalmente para
conjuraras Itictas perigosas do amor proprio cias nações; chamem-lh'o, porque monopolisar essas aspirações de liberdade e
eivilisaçao é negál-as injustamente a todos
os povos que por ellas se-debatem; cha-
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mcm-lh'o, porque o livro saneto não permilte alcunhar de Raka a seo irmão; chamem-lh'o, porque fora orgulho elevar-se
a uma esphera mais alta ; e o orgulhoso derriba-o Deus.
Só fica pois de pé o sentimento de independência, i Onde, como e quando manifestou jamais a Europa desejos de conquistar a
America ? Desde que estes povos, chegados,
á sua virilidade, se-separaram das metropoles, estas provaram não querer mais d'elles
do que fraternas relações. Hoje que a actividade antiga das conquistas se-converteu
no ardor do commercio, já os governos a 2
e 3 mil léguas de distancia, longe de desejarem osonerososincargos da administração,
só pedem que se-generalisem os princípios
de liberdade e segurança, que aos mais
longínquos povos oíTerecem. Nunca houve,
ou pelo menos não existe a minima idea de
conquista da America pela Europa; e excilar nos americanos uma disposição hostil,
por factos imaginários, não é promover
a felicidade dos seos conterrâneos.

justiças, e attentados da Europa, é cousa que todos
nós, porque assim o-digamos, estamos sentindo, e que
nos-devêra fazer lamentar com o poeta de—« embalde
previdente o Senhor separou as terras pondo-Ihes mar
em meio, si vão Ímpias naves transpor o espaço, e
juntál-as.»
«Bem comprchendemos que o redactor do íris, europeo como é, louve e applauda as intervenções europeas na America: mas eleval-as á cathegoria d'um direito.... perdoe-nos o contemporâneo, não era elle,
nascido em um dos paizes mais üagcllados pelas intervenções estranhas, quem devera advogar o direito do
mais forte: mas, Deus louvado, si Portugal, já giorioso e hoje decahido, recebe a lei da intervenção estrangeira, um estado americano, com sós um milhão
e meio de habitantes, arrosta, lida, e vence o poder e
injustiça europea ; e, o que é mais ainda, insina a seos
irmãos da America, que os seos inimigos hão sido fortes somente por nossa divisão, e que onde quer que
haja um governo de energia ahi devemos os Americanos contar por nosso o vencimento.
« Utilissima ha-de ser esta licçâo: pois apercebidos

devemos de estar os filhos da America para defendel-a
da ambição d'esses poderosos: não são vãos temores
estes, mas sim justos, e até o contemporâneo nos-lembra que os governos d'alem mar — « depois da crise
a
porque estão passando hão de voltar os olhos para
America.»
« Já o-hemos dito, e repetil-o-hemos, a Europa
ameaça conquistar-nos: já lá vai o tempo em que as
grandes nações euro peas se-agitavam dentro do Mediterraneo; hoje por uma necessidade de expansão buscam em todas as partes campo para seo desinYolvimento: estreitos Ihes-são aquelles antigos limites, e
hão mister de outros mais amplos. É por isso que Argel, o Cabo, a índia, e a Oceania hão sido conquistadas: e a região que houver ahi cheia de recursos, essa
será a presa destinada: e só nosso direito nos-livrará
da ambição europea? já sabemos o que vale o direito
nospara ella ; e a conquista de S. João de Nicarágua
está provando que o que acabamos de dizer nem c já
um terror do futuro, mas sim uma realidade; ahi arvoraram os Inglezes a um cacique selvagem em rei
de um estado iudependente, c sobre pretexto de sus-
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nus.

O mais notável porém é admirar como,
ainda para applicação de tão falsos dados,
se-tera a arte de universalisar questões especialissimas! Para o collega, com quem
discutimos, temos visto que o seo ídolo, a
sua arca sancta, é o homem dos poclêres
discricionários, o dictador cie Buenos Ayres: interesses d'elle são necessariamente
a opinião da republica argentina: a reptiblica argentina é a America; a causa argenlina a tal causa americana! Diz elle:
« A America houve vencimento da Furo«pa na margem do Prata... Um estado
<( americano, com só milhão e meio de ha« bitanles, arrosta, lida e venee o poder e
« a injustiça europea; e, o que é mais
« ainda, insina a seos irmãos da Ame« rica ác. » Não sabemos como os outros
povos da America tomarão a crueza com
que assim se-arvora ura homem, não já em
presidente de uma republica, mas em carapião, cavalleiro anclante e pedagogo da
tentar-lhe direitos, que não podia ter, cil-os senhores
do, quiçá mais importante, porto da America desde o
Panamá até o estreito de Bering. A conquista europea
começa por intervir, e quando é tempo desprega todo
seo plano de amhição.
« Já por nós foi apontado o que é causa americana:
nada mais é do que o desinvolYimento dos principios
da independência da America: hernos passado pelo
primeiro periodo d'elle: e seo acabamento, em que
hoje estamos, e a estabilidade e vigor das nacionalidades americanas: d'esta causa ha sido a Europa constantemente adversa, e ainda o-é: ao começo o-foi,
procurando estorval-a cm seo progresso, ao depois intervindo em favor das facções anti-americanas, e por
fim já se-mostra mais a descoberto, arma sem rebuço
á conquista. É esta a política europea a nosso respeito : mas os Americanos, sejamos unidos, estreitem
os estados d'este continente os laços da amizade, que
sahiremos vencedores, c cumprir-se-hão os destinos da
America.
«Mas, do que levámos dito nâo se-ha-de concluir
que o americanismo venha todo a reduzir-se em ódio
á Europa. Não: é elle um sentimento patriótico e illusirado, e como tal repelle somente as injustiças e contrariedades que lhe-têm vindo d'alcm-mar, c reco-

America inteira! Se a America tem 150
milhões de habitantes, ha n'esses mais de
148 milhões, que não sabem defender a sua
própria causa! Se ainda efesse punhado
de homens houvermos de descontar os indifferentes, e os inimigos cie tal política,
seguir-se-ha qne tal americanismo tem na
America, sobre 600 homens, um defensor.
Não é para aqui repetir que stygmatisâmos, com todas as nossas forças, o modo
versátil e pueril como, sem nexo nem methoclo, a França e a Inglaterra hão procedido n'este desgraçado negócio cio Prata;
mas quanto a idéas de conquista, se lhes
não fizéssemos justiça, bastariam para fazer-1-i'a os mútuos interesses oppostos das
duas nações. Foi uma simples questão de
intervenção n'um ponto determinado.
Eaqui diremos que cora a maior repugnancia vemos nações intervir em negócios
internos de outras. Quem isto escreve
exuberantes provas deu cFesta sua convicnhece que a Europa, avançada em civilisação pelos
seos muitos séculos de existência, nos-deve servir de
fanal no caminho do progresso. Já que n'ella as s.ciencias e industria hão subido a summo gráo de perfeição. repellil-o de todo fora nem só cegueira, mas ir de
incontro ao americanismo, que como sentimento de
amor ao continente em que nascemos, está exigindo o
auxílio de tudo quanto houver de civilisação. Não
nol-a ha-de dar o theor de proceder até hoje havido
isso que osdcfenpela Europa para comnosco, e é por
sores da America o-exigimos inteiramente fraternal.
« Respeite o velho mundo nossos direitos e soberania, cesse suas injustiças e aggrcssões, e ter-nos-ha por
amigos. Ao rechaçarmos o mal, que sua política desvairada nos-ha feito, desejâmol-a amiga e sócia no movimento da humanidade para seo fim de perfeição sociai. Inda não desesperamos de eonsegiiil-o, e estamos
e
que, quando uma policia christã, e portanto justa
de fraternidade, presidir aos conselhos dos governos
europeos, hão-dc comprehender que as necessidades
de seo progresso sc-podem consultar sem offcnder os
direitos da America, e até mesmo que na harmonia e
união dos povos libram os destinos grandiosos da hu~
manidade. »
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altura de causa americana. Toda a Europa
tem estado em profunda paz com toda a
America, menos com Rosas; logo é Rosas
quem defende a cau*a americana l logo o
Brasil e todas as outras nações d'este continente ou são cobardes ou ignorantes de
seos próprios interesses! Só Deus é Deus,
e Al ia lio seo profeta !
I E qual é este governo que por si só representa os interesses de todas as nações,
suas conterrâneas, na America? É o governo que, único em todo este continente,
se-acha em estado de guerra ou de frieza
com todos ósseos visinhos, cuja felicidade
quer firmar. Não falamos já das suas relações com a França, a Inglaterra, a Hispanha, a Sarclenha, etc. ; falamos da própria
America. É o americanismo que exige dos
Eslados-Unidos, como condição sine qua,
uma serie cie reclamações;—que ameaça
e insulta quotidianamente o Brasil. —que
tem exércitos de invasão no Uruguay; —
que laia os campos de Corrienles e lhe-espingardeia os habitantes;—que tenta a
conquista do Paraguay; — que exige da
republica de Venezuela concessões vergonhosas; — que impõe por armas, e não
por títulos, ao Chile, o reconhecimento de
suppostos direitos sobre o seo território;
— que lança o alarma na Bolívia ; — é emfim um americanismo buliçoso, que em
todos os ângulos do continente americano
lança cuidados, desordem ou guerra.
Supponha-se porém que tudo isto é inexacto; que alguém atten tou contra a independência de algum povo da America, e
que alguém a-defendcu; ainda assim não
seria isso uma novidade na história das nações, um acontecimento reservado para a
America, pelo qual se-haja de crear um
nome que o-designe. Não foi americanismo
a defeza de Carthago, nem a dos iberos,

turdulos e lusitanos, gallos ou brelões em
tempo dos romanos; não o-foi a tentativa
da Polônia; não o-foi o Portugal de 1640 ;
não o-foi a Bélgica; não o-foi a attitude
da Europa inteira após as victorias de
Luiz XIV e Napoleão, etc. Tudo isso foram
grandes luctas de independência, antes da
invenção da palavra americanismo.
Não deixa aliás de parecer estranha a
insistência com que se-pertencle indicar
a Europa como conquistadora da America,
dormindo som no fundo sobre idênticos e
mais reaes perigos para as nacionalidades
improvisadas dos destroços do colosso hispanhol. Quem tanto pugna pela indepenciência dos estados americanos, vê sem braclara absorpção de tantos cFesses estados!
^Não lhe-faz impressão o immenso desequilibrio proveniente da grandeza dos Estados Unidos? ^Não achou uma palavra
contra a incorporação do Texas? ^Nãojulga significativa a addição do Novo México
e da Califórnia? ^Não estremece ao vero
gigante querer já pôr seo pé na Havana?
,? Parece-lhe impossível que elle projecte
um futuro passeio alé á Patagônia? Não ha
ainericanismos para essas usurpações e
conquistas da America: brinca-se com
esses perigos imminentes, para dar corpo
a outros imaginários.
E quando mesmo a Inglaterra e a França
fossem injustas para o Prata, e o Prata fosse
a America, não são aquellas duas nações a
Europa inteira, que incerra mais de 30 ouírosestadosindependentes ; e será portanto
impróprio crear um termo destinado a hostilisar 30 nações innocentes, por causa cie
duas culpadas.
Ou se-considere a America no seo presente, ou em seo esperançoso futuro, é já
grande, e será maior ainda o seo peso nos
destinos do inundo. Mas esse papel impor-
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çados em rigoroso incógnito, penetravam
n'essa espelunca mysteriosa para consultar
a grande alchymista, cuja mão poderosa
operava prodígios estupendos, prescrevia
leis ao destino, e fazia curvar vontades de
ferro ao mais leve aceno de seo irresistivel poder. Era um amante infeliz, que ia
os
pedir um phyltro mágico, para abrandar
rigores de sua amada, e fazêP-a accessivel
ao seo amor. Era uma bella que se-apresentava em melancholico desalinho, por ter
sido abandonada do joven que amava, e
que vinha pedir o liquor miraculoso que
o-fizesse voltar aos.bellos dias de felicidade e
de amor. Era o malvado, cujo coração sedento de vingança vinha implorar um específico de morte, ou de soffrimento, mais
menos longo, mais ou menos intenso,
ou
subúrbios
nos
existia,
No anno de 18%0,
aquelle, a quem tributava a mais
contra
mulher
uma
já
cl'esta Villa de S. Roque,
das paixões —> o ódio.
vil
aiMendes,
edosa, de nome Escholaslica
Seja como for, a crença popular se-escunhada Cará-Mendes.
dos factos, porque,
evidencia
na
tribava
cfessa
Solitária e mysteriosa era a vida
depois doconjuro cia velha, a moça,
pouco
mulher, que habitava umcazebredemiseraagrados e desvelos do
os
desdenhava
que
vel perspectiva, e que tinha a reputação de
extremoso amante, outorgava-lhe as ventemida
era
ser grande feiticeira, pelo que
turas celestes do amor; o amante transpor uns, e por outros procurada.
voltava aos pés da bellesa que abariviado
disfare
Alta noite, vultos rebuçados,
donára para queimar os perfumes de um
novo amor; e a vingança do scelerado era
* Em
quanto durar esta publicação, continuare- saciada, no grau que prescripto fora pela
mos a franquear suas columnas a todos os talentos
solitária.
desconhecidos, e ufanar-nos-hemos de haver contri- velha
Na épocha em que começamos esta narbuido para revelar a existência de alguns dos innumeraveis gênios, que por toda a extení*ão d'ésta aben- ração, ouviam-se em uma noite três pannoscoada terra ahi jazem obscuros. Por ser contra o
e tímidas, dadas na porticautellosas
cadas
a
sobre
proso programmà, não emittimos opinião
espelunca mysteriosa.
ducção que vai ler-se, mas trahiremos a modéstia do nha d'essa
Quem ousa, a deshoras, perturbar o
seo auetor, que pertendia conservar o incógnito, e
tempestuosos
d'esta casa? — perguntaram de
que pela vez primeira se-aventura aos
silencio
mares da imprensa: próspera viagem c feliz porto lhedentro.
auguramos. O auetor éo sr. Antônio Joaquim da
Uma desgraçada, que vem supplicar
Rosa, da villa de S. Roque, na provincia de S. Paulo.
Estas tradições locaes são sempre de tanto interesse, a vossa protecção, — respondeu uma voz
de qualque muito folgaremos no-las transmitiam,
de mulher, que tintava cie susto.
tão
vierem
quer ponto do império, sobretudo quando
Uma desgraçada!—repetiu a velha
a

lante nasce-lhe da communiclade de exforcos que faz, juuctamente com a Europa, na
estrada da civilisaçâo. Renunciou esta aos
seos velhos pergaminhos humanitários: esannos de trabaqueceu-se dos seos três mil
lhos: fraternisou coma sua irmã mais nova,
a America. Não está mal a esta certamente
concorrer placidameiite com ella para o
melhoramento da humanidade, e remover
todas as expressões, que possam tornar-se
interesgermen de separação, insinuando
ses diversos onde só um existe, grande e
sagrado,— adiantamento cio espirito humano — progressos maleriaes.

poeticamente circumstanciadascomo

presente.
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Eu vou provar-vo-lo. Nunca me-visabrindo a porta. — Entrae, e sede bem
tes, nunca nos-incontrámos?
vinda!
-- Nunca.
Depois de a-fazer sentar-se:
A ninguém haveis narrado a história
Que me-quereis, minha filha? —perda vossa vicia ?
guntou a feiticeira, cravando na pobre moA ninguém.
ça olhos scintillantes e perscrutadores.
Pois escutae-a! Nascestes nas marDeixae acalmar um pouco a minha
do Parahybuna, onde recebestes o
agitação: íFeste momento posso apenas gens
nome de Anacleta Gonçalves. Aos 18 anrespirar.
nos fugistes com um moço, que mataram
Tranquillisae-vos, e falae quando vosem Jundiahy, por vossa causa
parecer.
A moça estremeceu.
as
A pequena sala, em que se-achavam
D'allí viestes para esta terra, onde
duas inteiiocutoras, estava dominada por tomastes o nome de Gabriella da Silva,
uma escuridão, apenas interrompida por Pouco depois de vossa chegada contrahisalgumas chammas, que, cie quando em tes relações íntimas com certo moco, a
meio
quando, crepitavam de uni fogão
quem magnetisastes com vossos incantos.
extremiuma
em
amortecido, collocado
O vosso amante, clesejoso de oíTereceras
tingiam
paredes vos riquesas eguaes ao seo amor, accomdade cia saleta, e que
denegridas pela fumaça de avermelhada côr,
panhou uma expedição commandada pelo
mas
de
sangue
;
como se fossem listões
Alferes João de Deus, que foi em demanda
olhos
quando as trevas eram completas, os
da célebre — Botucavarú — que é uma
erada feiticeira chanimejavam como duas
montanha incantada, mais rica de cliamanfogo.
cie
teras
tes e metoes preciosos do que o mesmo
sentidos
Supersticioso terror invadiu os
Potosí. Infelizmente os expedicionários não
da moça, e ella teve medo.
pocleram chegar a esse morro incantaclo,
A velha o-presenliu.
onde dizem que há lages de ouro, que peEstais aqui debaixo cio meo teclo, e
sam cem arrobas; e depois de largas privada minha protecção: nada pôde portanto ções tiveram de voltar para seos lares.
acconteccr-vos — disse ella com voz insi- Durante tão longa ausência, sem dúvida
nuante e persuasiva.
para vos-distrahirdes das saudades do aA moça tranquillisou-se.
mante, não lhe-guardastesescrupulosamenMinha boa mãe — disse esta, depois te a fidelidade,
que lhe-havieis promettido;
de breve silencio — sou bem desgraçada ! e a sua vinda suspirada e inesperada cauJá o-sei, minha filha.
sou-vos sérios receios; mas tivestes bastante
Gomo! Já sabeis que sou infeliz?
arte para persuadi-lo, de que era elle o aucE que há n'isso qüe vos-admire ? Ain- tor de certa doença, que vos-ia arreclondanda que vós mesma não m'o-tivesseis dicto, do a delicada cintura. Desgraçadamente dejá eu o-sabía, porque nada existe sobre a correram nove mezes contados desde a parterra que me-seja desconhecido.
tida do moço, e ainda não tinha vindo á
Será possível? — interrogou a moça luz o fructo, cuja paternidade lhe-attribuieis. Fez elle segunda viagem, na qual,
com incredulidade,
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— Então já vos não devem ser ocincontrouse-demorou 3 mezes, e voltando
de que acabo de escapar
os
cultos
perigos
nosso
O
mezes.
2
vos com um filhinho de
bondade do ceo?
e
pela
desconfiança,
procuteve
recém-chegado
invisível da
Dizei
antes,
poder
pelo
facilmente
rou indagar a verdade, a qual
disse ella com voz meinspirada,
velha
descobriu, porque, ainda que outras provas
dou ha.
fallecessem, bastava olhar-se para a phyOh! perdoae! Não sabia que voscio
fiel
a
cópia
é
sionomia do menino, que
interessaveis por uma desgraçada.
verdadeiro páe.
Velo sobre todos os infelizes, que
lince
de
olhos
Calou-se a velha, fitando
como vós, de minha protecção.
da
precisam,
confuso
e
pobre
no semblante pallido
Amparae-me, pois, senhora.
moça.
Qual é o serviço que de mim exigís?
do
viva
mais
luz
projectou
Um raio de
-— N'este momento o meo amante, a
sufeições
as
fogão da lareira, e illuminou
a leviandade de trahir como sative
olhos
Seos
quem
blimes do rosto da prophetisa.
introu em minha caza, cego e furioso,
beis,
olhos
os
com
coruscantes se-incontraram
na mão, bradando, com voz
um
com
punhal
excom
e
rapariga,
amortecidos da infeliz
o trovão:
calaram até a me- ameaçadora como
deslumbraclora
pressão
É o dia da vingança!
Gonçalves.
Anaclela
de
ossos
dos
dulla
-*— A minha fiel criada cabe a seos pés,
de
cahiu
moça
a
irresistível,
olhar
A esse
invocando piedade ; elle, no meio da escudesfallecida:
voz
com
e
joelhos, perguntou
como o gênio cio extermiQuem sois vós que ledes no passado riclade, terrível
illuminado pela sede de vingança,
nio
tamanha
,
com
e
segurança,
que
com tanta
agarrando-a pelos cabellos, imbebeu em
serecônditos
mais
os
affoutesa perscrutais
innocente o punhal, que cuidava
seu
peito
desconhecida?
greclos de uma
A minha infeliz creada
meo.
no
interrar
e
altitude
uma
grave
A feiticeira tomou
um brado de agonia,
arquejando
soltou
emphase:
com
magestosa, e respondeu
abafado por estas palavras de Astolfo, que
Eu, sou eu !
riso estolido e satânico:
*— Mas vós nunca me-vistes, e agora soltava um
« —Morre! morre! que também mais
vossos
aos
incobre
véo
mesmo este preto
«cruelmente apunhalastes o meo peito,
olhos o meo semblante.
mais agradável a morte de um ins«pois
é
como
no
Leio
Que importa?
passado
esta morte lenta com que
do
«tante,
que
infinito
exército
um
no futuro. Cercada de
a mais negra traição d'a«
me-tracteia
uma
com
palavra
de seres invisíveis, que
« quella, que eu tanto amei, e por quem
e
mundo,
o
todo
que
espalho
por
cabalistica
a « houvera de boa mente sacrificado a protorno
conjuro
um
de
aceno
ao primeiro
vida ; d'aquella que eu immolo á
«
cfesta
centro
do
pria
mim
de
;
reunir ao redor
das vinganças, e cuja morte
mais
«
habito,
justa
onde
por gôslo
humilde cabana,
»
in- « fará o iucto eterno da minha alma !....
terra,
da
reis
os
mais poderosa que
— Elle se-interrompe! Acabrunhada pelo
como
é
destino,
o
como
comprehensivel
terror pânico, que de mim se-apoderou, quiz
illimitado.
elle o meo poder
as pernas, e nem
vacilíaram-me
mas
fugir,
balbuciou
A moca, trêmula de susto,
um passo pude tentar. —« Mas não ! conticonvulsivamente.
i.—20
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grande resultado, mister é um grande sacrificio.
A tudo me-subjeito: exigi o que quizerdes, e sereis obedecida.
Vede bem o que prometteis — ponderou a feiticeira.
Não hesito, senhora, cm reiteirar a
minha promessa.
Jurais ?
Juro!
Pois bem: locae na minha mão para
ratificardes o juramento.
A moça estendeu sua trêmula dcxlra,
que se-prenden entre as descarnadas mãos
da velha.
Agora repeti o que eu dictar — disse
esta.
Estou prompia.
A velha tomou uma postura grave, e pronunciou a fórmula do terrível juramento,
que a moça foi machinalmente repetindo.
¦—« Juro, por todas as potestades invisiveis, pela pedra dos altares, pela hóstia saprotegeréis de todos os perigos, que impengrada, e pelo sangue de Christo, juro três
dem sobre minha cabeça?
Não sei. O passado está passado, mas vezes pela minha alma, de obedecer e fazer
me-fôr determinado pela Prophelisa
o presente está pejado d'infortunios, e quanto
da Cubana, que lé nos astros como em Um
ainda mais negras vejo as nuvens do porvir.
livro aberto, e cujo poder é infinito e illi—Mas vósconjurarêis a tempestade,
que mitado como o destino. Juro, se necessarebrama, e cila passará por cima de minha
rio for, renegar todos os dogmas da fé,
^cabeça sem offender-me.
e commetter todos os crimes, por mais re—-Estais enganada— disse a velha com
pugnantes; e se eu quebrar o presente ju—Ella
voz sécca.
virá, e os seos tufões im- ramento,
quer seja por fraquesa, quer por
petuosos vos-arrastarão infallivelmenle aos alguma outra causa, outorgo á Prophelisa
abysmos da sepultura.
da Càbana o direito de vida e morte sobre
Oh! não me-abandoneis por
piedade! a minha pessoa, e sobre todos os meos
Preparae um de vossos phyltros mágicos, descendentes até á 5.il geração !»
que faça abrandar o coração de Astolfo, e
A velha deixou cahir da sua a mão gelada
olvidar o passado para sempre. Oh ! tende da moça, e
proseguiu :
compaixão do meo desespero!
— Agora podeis tranquillisar-vos. AmaPois bem: compadeço-me de vós, e nhã iremos á Caverna cios Infantes,
que
quero salvar-vos; mas para conseguir esse fica em um sítio ermo e solitário ; immo-

nuou elle com accento medonho c vibrante, ligando o íio de suas idéas; não ! eu não
carpirei a morte, que dou a esta infame; e
para tornar-lhe ainda mais amargurados
os últimos momentos d'agonía; para repassar-lhe o coração das seitas ínvencnadas, com que ella feriu o meo, primeiro
expirará ante seos olhos o fructo do hcdiondo crime. » — Oh ! então, quando vi
ameaçada a existência de meo filho... o
amor natural ressuscitou-me a quasi exlinda coragem, e apertando meo filho estreitamenteao coração, fugi por uma poria,
que deita para o quintal, e vim ter a este
asylo dos infelizes, aterrada, e sentindo a
cada passo a ponta d'esse punhal, quede
um golpe atravessava o frágil corpo clc meo
filho, e que se-me-imbebia no coração, gelado pelo sopro da morte...
Pobre moça ! sois bem infeliz! — rosnou a velha apparentemente commovida.
Mas vós vellais sobre mim, e vós me-

nus.
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deuses estão subjeitos ao deslaremos vosso filho aos poderes invisíveis; os mesmos
esse mesmo poder está também
e purificado ao depois com esse sacrificio, tino, assim
regras fixas e invariáveis, que o
comporemos o phyltro especioso, que fará subjeito ás
lhe-tem prescripto. Toda a magia
destino
como
o
esquecer
amante
passado,
vosso
o
a sua efficacia,
meus
dos
perderia
do
Lethes,
phyltros
águas
as
todas
bebido
se tivesse
filho, o filho do
vosso
o
visse
do
Astolfo
se
extremo
esse
com
palpitar
e amar-vos
tomado o phyltro
coração, que todo se-submerge nas delicias crime, depois de haver
mágico de minha composição. Mas eu já
incantacloras cio primeiro amor.
— Que me-propondes ? ! — balbueiou não insisto, e nem me-importo comvosco,
—Não! porque vós, c vosso filho sereis em breve
Auacleta Gonçalves horrorisada.
dous cadáveres.
para conservar o amor cFelle, para garan— Suspendei essa sentença horrível!
tir a minha própria existência, eu não saA prophetisa da cabana já não a-escuta.
criticarei ao vosso deus cruel os dias cie meo
Seos pensamentos voam pelas regiões ethefilho innocente!
o céo lêem
Lembrae-vos do vosso juramento — rea.s; seos olhos alçados para
nos astros por entre as fétidas do tecto de
furiosa.
a
bradou prophetisa
da
—.Oh! não, não! Piedade para meo palha: deslumbrada pelo fogo sagrado
presciencia, ella exclama:
íilho!
— Assim deve ser! cumpre que a sacriInsensata! vedes o abysmo que seno mesmo logar ein que
abre ante vós para tragar-vos? vedes o raio lega seja punida
ousais quebran- perjurou... Lá vem... Lá vem... lá se-ape
a
vossos
esloira
pés,
que
o mensageiro cia vingança dos
tar sacrilegamente o juramento sagrado, próxima
Pois bem! deuses... ei-lo que vai bater á porta...
há
pronunciastes!
pouco
que
Uma pancada estridente fez estremecer
com quanto eu tenha sobre vós o direito de
da cabana.
vida e morte, não o-exercerei, porque o a pequena porta
Piedade ! — exclamou Anacleta, prevosso amante me-dispensa efessa tarefa.
Que me-dizeis, senhora? interrogou cipitando-se de joelhos, alçando as mãos
convulsas para o céo.
a moça entre angústias.
_ é eiie ! __ disse a feiticeira com um
Digo-vos que o vosso amante logo
infernal, e sem attenclêl-a.
suspeitará que aqui estais, porque a minha riso
Soccorrei-me ! e meo filho...— disse
isso
e
infelizes,
dos
asylo
por
»
o
é
cabana
desfallecendo cie angústias, sem
infeliz
a
eu
e
á
bater-nos
de
porta,
terá
depressa
concluir a phrase.
não só o-deixarei intrar, como ainda con- poder
—É tarde !— respondeu a prophetisa inesentirei, que elle exerça a mais justa de toxoravehnente.
das as vinganças.
Abri! — disse de fora uma voz, medo— Oh ! tende compaixão de uma infeliz!
cia tempestade. Abri,
bramir
o
como
com
nha
estupendos
feilo
haveis
Vós
prodígios
da vingança!
os vossos phyltros miraculosos. Invoco to- que hoje é o dia
— É elle... —balbueiou a desgraçada.
dos os sentimentos temos cie vosso coralevantou-se, e deu iim
é
A
vosso
o
se
prophetisa
filho,
poder
meo
cão: salvae
passo para a poria.
tão irresistível como o destino.
Anacleta segurou-a com todas as suas
— O meo poder é illimitado ; mas como
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forças, e disse-lhe meia viva e meia morta,
apontando para o filho que dormia:
—Ahi o-tendes... sacriíicae-o aos vossos
deuses, mas salvae-me!
Pois bem : ides ver o poder dos meos sortilegios.
A feiticeira pronunciou entre dentes aigumas palavras cabalisticas.
No mesmo instante ouviu-se uma voz.
que vinha do lado cia porta.
A feiticeira fez aceno á moça, que escutasse.
Ainda vos-perdoarei — dizia a voz —
ainda vos-amarei com todo o fervor, se o
testimunho do vosso crime nunca mais seinlerpozer diante de meos olhos; mas se ovir ainda uma vez, uma só vez... ai d'elle,
e ai de vós! Dou-vos esta noite.
A voz calou-se.
Ouviu-se a bulha de passos de pessoa, que
se-retirava.
Yêdes o mágico ascendente do meo
invisível poder?perguntou a feiticeira cheia
de orgulho, voltando-se para Anacleta Goncalves,
A moça deu um suspiro, e cahiu clesfalIccida juneto do íilho.
Seguiu-se profundo silencio, apenas quebrado de quando em quando pelo inintelligivel sollíloquio cia velha, e pelos soluços
abafados da moça.
Ás quatro horas da madrugada levantou-sc a feiticeira, e approximando-se do
logar onde jazia a moça quasi cadáver,
disse-lhe com voz ríspida :
São horas: accompanhae-me.
Para onde ? — interrogou a moça
estupefacta, como se essa voz a-revocasse
á existência.
Para a Caverna dos Infantes.
Tende piedade de meo filho !... —
supplicou a mãe desolada, desatando dos

olhos uma torrente de lágrymas, opondose de joelhos.
Lcmbrae-vos que Astolfo ao retirarse disse : Dou-vos esta noite.
Sim : mas antes que amanheça, posso
eu fugir com meo filho... oh ! salvae-nos;
salvae-nos!...
Apenas eu retirar de vós a minha
protecção, estais na mão de Astolfo, que
bem de perto vos-vigia os passos. Não ha
pois outro meio de salvação : cumpre resignar-vos. Accompanhae-me.
A moça, sem fazer mais objecções, levantou-se, e seguiu resolutamente.
(Continua]..
AS CONSEQÜÊNCIAS DA INDISCMPÇlO. ?

A indiscripção de uma só pessoa produz
muitas vezes a ruina de famílias inteiras,
semêa a discórdia entre os amigos mais
íntimos, e é causa de se-cometterem os
mais atrozes crimes. No tempo em que a
maior parte das províncias do Brasil laborava em perfeita escuridão, n'esse tempo
em que o feudalismo era o predominante
do século, deu-se um facto, de que faço
menção, além de outros que oceultarei, porque não procuro acarretar odiosidades!!
Na provincia de.... houve um senhor de
ingenho, que oecupando as primeiras positinha como hácões na sociedade de
bito vir de seo ingenho alta noite á capital
da mesma provincia, accompanhado de lacaiós: buscava oceultar os cavallos, e intrava embuçado em seo capote n'uma casa,
onde existia um objecto cie suas adorações: a deshonra d'este objecto concorria
para manchar uma famiiia inteira, porque
ainda n'aquelle tempo a honra era virtude,
e ter virtude era o mesmo que ser feliz; ao
passo que hoje honra, virtude, modéstia, e
outras qualidades que elevem ornar a face de

mis.
todos os homens, são objectos de indignação para o rico, poderoso, e despotico ;
e por ventura não caminhamos para o aperfeiçoamento de nossas faculdades intellectuaes? Seja como for, importava rauitoao
senhor do ingenho que ninguém o-visse,
guardava-se com as precauções necessarias, ajudadas por um véo escuro da noite,
que é de sua essência occultar os destinos da
malvadeza, ainda que tem por fim agasalhar
boas acções, e todos pensam e meditam de
noite !! é de noite que mais de um poeta
tem recebido inspirações divinas na presença de Deus e do espaço; na presença do
Oceano, cujo longínquo murmurar eternamente repete: Deus! ! e na presença da
natureza, cuja fertilidade eternamente, responde: creio !! e obrigam o homem a ajoelhar diante de tanta magestade e dizer:
amo!!
Pois bem ; em uma noite ia o senhor de
ingenho intrando na casa favorita, quando
se-apressa um homem pobre, risonho, voluvel, e sem futuro, incosta-se ao senhor de
ingenho e lhe-pergunta para onde vai! tempo
não houve para mudar a fala, perturbouse o senhor de ingenho e respondeu-lhe:
silencio!!! vae-te, vê" que ninguém deve
saber d'isto: portanto, como eu te-conheço,
e te-acho muito capaz de guardar ura segrêdo, fica sciente de que te-serei sempre
grato, se merecer tua attenção, entretanto
me-offereço para o que te-for necessário.
O pobre não tinha profissão, vivia de
noite jogando, de dia dormindo; verdade é que os que de noite não dormem
são quasi sempre ladrões: os velaclores são
tambem os jogadores, mas que nobre e
magnífica paixão a do jogo!? uma paixão
em que se-torcem as mãos, rangem os dentes, os cabellos se-erriçam; em que a gente
se-irrita, se-torce e muitas vezes se-mata!
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O jogador prometteu guardar o segrêdo ; e pouco depois incontrando-se com
um seo companheiro, este perguntou o
que havia de novo. Ha pessoas tão fracas
que, não podendo supportar o peso de um
segredo, não descançam em quanto o não
repartem por mais alguém, mas sempre di-.
zendo—não passe:—tal era o indivíduo de
quem tractâinos;sua incliscripção arrastouo a menoscabar o mais sagrado dever da sociedade. Eis aqui a conversação entre o
jogador e seo amigo de pagodes : Passando
n'este instante pela rifa de.... vi F. intrancio em casa de S. ; áquelle pediu-me segrêdo porque o maganão não me-escapou das
garras, e eu lh'o-prometti; porem por
nossa amizade te-peço epie não passes,
além de que tu sabes muito bem que
F. é amigo de S., e sabendo-se que ataraquelle abusa da boa fé d'este, sabe-se
bem que é motivo bastante para elles sedesconcertarem; porem estes amigos....
basta, elles lá se-intendem, vamos tractar
de dormir e apartaram-se. O jogador foi
incontrando outros amigos, e contando
a mesma historieta ; a todos pedia segredo,
té que no dia seguinte não houve outro
objecto de conversação senão este. Com
effeito ha nas províncias de segunda ordem
do Brasil um defeito, uma mácula capital,
do norte ) e
( ao menos nas províncias
vera a ser o seguinte: ha n'estas provincias homens, que não tem profissão, que
não se-empregara em trabalhos do campo,
de falaque se-oecupam exclusivamente
rem da vida alheia ; em alguns logares sereúnem, por exemplo em esquinas, tavernas, botequins, boticas &c, em outros andam dispersos semeando de casa em casa
tudo que vêem e ouvem : não nos-admira
tanto ver homens assim praticarem, porque
n'este sexo assentam até as malvadezas, po-
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depois. Deixemos o que se-passa
retirasse
os
todos
de
digno
frágil,
sexo
um
em
rem
ver o que accontecc na
vamos
ingenho,
no
natureza....
sua
respeitável
incomios,
por
com effeito é triste cousa o vêr uma mulher cidade.
No clia seguinte houve quem communidescendo de sua alta dignidade para se-emda socie- casse o boato á moça, e pouco depois ao
ínfima
mais
agente
parelharcoin
contar
pae e mãe: estes ouviram impassíveis
dade 1
da filha, e pareciam nem tomar
a
desgraça
mulheres
e
homens
os
entre
A crítica
tal notícia á vista da maconsideração
em
não
e
sociedade,
quem
chega até á alta
o que não é de
à-receberám
;
neira
nas
porque
exemplos,
gravados
sabe que os máos
os hon'esta
estranhar
porque
provincia,
suffimotivos
são
memórias das creanças,
recebem impassíveis quaesquer
cientes para que continuem estes vicios? mens que
são eminentemente rancorosos:
assim pois abstinência !! porque as nossas insultos
velhos se-preci pi taram sobre
estes
já
edacle
a
pães
desde
idéas bem gravadas partem
e prenderam-a em um quarto :
filha
a
infantil.
um tronco, n'este
existia
n'esle
quarto
A aurora ainda bem não despontava,
ingrata seos dias de
filha
a
tronco
passou
ingenho
quando ia-se retirando o senhor do
onde o já delgado corpo se-depuberclade;
sua
seguia
sem
preoccupações
para sua casa:
e por fim foi morta á fome!!
finhava,
de
montanhas
altas
cm
viagem; collocado
i A filha, terminando os seos tristes dias,
havia
do
que
sangue real nem se-lcmbrava
e mãe gritar—Maldição e vinao
ouvia
pae
cie
sciente
que
occorrido a noite passada ;
diziam elles, sobre a filha
maldição,
;
gança
resonantes
nas
até
o seo nome retumbava
de ingrata ; e vingança sobre o monstro que
a
feras,
brutaes
mais
das
ponto
grutas
traiçoeiramente a-deshonrára, que se-valeu
as
completamente
emudecer
e
calar
fazer
satisfazer os seos appeticonfiança
da
para
reinado,
seo
em
VI
D.
João
exigências de
se-valeu da força para opbrutaes,
tes
que
do
inficlelidade
na
nem ao menos atinava
uma constituição fraca ; e
seduzir
e
primir
dia)
prinjogador. O dia em pino, (meio
a-deshonrar! ! Ah! dizíamos pães,
cipiou a almoçar ; e pouco depois chega para
infeliz do homem que tem filhas !! tractál'-as
apressadamente um cavalleiro, que vem
com esmero, conservar sua honradez, educapina
corria
boato
o
geral que
participar
fazer d'ellas um penhor de nossa exiscar,
?
isso
contou
lhe
pertal de.... pequem
culto de nossas adorações, troum
tencia,
o
:
Sim.—responde
ingenho
de
sr.
gunta o
'
car nossa vida por suas próprias vidas, süpá
chegando
—hoje
manhã,
pela
portador
a fome, a sede para nunca ellas sofminha porta João Pistola (porque de pe- portar
frerem, acciunular thesouros com o fito cie
bastante
o-chamam)
assim
pediu-me
queno
emfim chegar a dessegredo, e contou que a noite passada tinha deixál'-as amparadas;
de nossas adorações
visto V. S... Sim (responde o senhor); — moronar-se o edifício
o templo, e ai d'ella! !
consagrar-se
sem
o
?
responde
Pistola
este
é
e
basta, i quem
nome de horror, vulcão in!!
melhor
—
rapaz
prostituição
é
um
para
que,
portador
do p ae,da mãe, e do esposo.
dizer, não tem officio, nem se-emprega em fernal, inimigo
Um mez depois que appareceu a triste
cousa alguma, leva sua vida jogando, falanannunciava, com difdo cousas... Calou-se o senhor de ingenho, notícia, o anjo dadôr
a morte de dous
mandou dar almoço ao portador, e que se- ferenca de oito dias,
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versação entre o jogador e o dono da casa
pães velhos, que tinham succumbido a inda cidade ; e não
fluencias moraes: invergonhados para os sobre os accontecimentos
a contar
olhos do inundo abandonaram inteiramente tardou que o jogador principiasse
novidades, quando lhc-apparece inesperao amor, a vida.
O senhor de ingenho, tocado da vergo- damente o senhor de ingenho, que estava
fanha mais justa, deixou-se de freqüentar por occultoaqui; cgrita furioso, ^que anda
—ando a negocio — o sr.
algum tempo a cidade; além ílè que este zendo? o jogador
—^aqui?—não senhor ; curvou
era parente bem visinho dos dous finados; de ingenho
e n'esta província como que ha só duas ou mais adiante;—pois bem responde o sr. de
três famílias: uma ligação de parentesco ingenho, deite já para fora esta língua que
sua
une os homens cFesta província, e os grau- acaba de fallar cousas, que não são de
des inales, que grassam, são causados por conta; deite sem demora, senão... Oh! deiuns aos outros; de modo que duas famílias xemos preâmbulos, não admilto discursos,
ajoelhe-se, deite a língua sobre este solo : o
poderão ter fumaças de nobresa, em quanjogador obedecendo, o sr. cie ingenho pôz o
to que uma será a crápula.
Q senhor de ingenho, bem fraco em prego sobre a língua e pregou-a com o marsr. de ingenho assistiu a este acto
perdoar as fraquezas humanas, intendia tello. O
com o maior sangue frio, deixando ás vezes
que devia vingar-se do monstro, que acarretou tantas desgraças, não attendia a que sahir umrisodespeitoso e dizendo—i Como
•>
as cousas, por mais occultas, sempre um dia és delicado ? choras por tão pouco ? i o qne
succederia se chegasses a vêr atirar-se um
virá em que se-descubram.
Tendo ojogador de passar um dia pelo in- escravo em uma caldeira de melado ? i como
havias cie chorar, se visses um escravo morgenho, já depois de alguns annos, foram immediatamente avisar ao senhor de ingenho : rer curtindo dores por quinze dias de açoientão mandou este vir um prego e martello, tes 11 como havias de admirar, se presene foi occultar-se em uma casinha perto da ciasses um negro morrer, assando um braço
estrada. Alto estava o dia, um ardente calor em uma labareda? i como terias medo se
mixluraclo com uma porção de cólera se-es- visses um miserável preto passar zurzindo
os dentes de uma mocnda? i que
palhava no corpo cio senhor de ingenho, ao por entre
terias, se visses um preto morpasso que estava dizendo — aqui faz muito horror não
fresco ; entretanto que o dono da casa o-via rer em um tronco por falta de uma pequena
inteiramente córaclo, e de vez em quando porção de comida? £ que espanto te não
causaria vêr-se queimando a ponta cie uma
soltando um surriso satânico.
¦>
As onze horas pouco mais ou menos de língua com um ferro em brasa? que veum dia de primavera passava um homem xame te não faria o vêr tirar de um homem
baixo, grosso, de calças regaçadas que pare- forro uma correia das costas largas? i que
cia ter passado por algum lameiro; e se-di- tremor não terias se visses cortar os merarigia para a casinha, de que falámos, a pe- . bros de um homem e depositáF-os na bôeca?
dir uma pouca cFágua; oflereceu-se-lhe logo I que martyrio não seria o teo se visses cordoce, que ojogador acceitou e sentou-se: tar as pernas, os pés e braços por suas arbebeu água; e, depois que saboreou o doce, ticulações e depois...? i intregar ao campo,
e descaneou um pouco, travou-se uma con- ou a terra aquillo que por um dever lhe-
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o com que as mesmas pessoas, que ao princícausaria
não
te
tristeza
pertence? f que
se-tinham indignado contra o seo proesgoaté
homem
pio
um
de
veia
uma
abrir
ver
começassem a ter dó cfelie; e
cedimento,
não
friesa
?
vida
da
que
I
tar o principio
todos lamentavam que tendo este indivíduo
uma
visses
se
corpo
o
todo
em
sentirias
sendo afíavel e amante
boas
a
dar
de
qualidades,
acabava
filho,
o
que
mãe lançar
todos, lhe-faltasse a melhor de todas
assistir
e
para
de
chiqueiro
porcos,
luz, em um
« a de saber guardar um segredo. »
débil
e
mimoso
corpo
do
a transformação
P.
Bahia.
3.
Miseinnocencia?
cia
esqueleto
em pobre
ravel! ! escuta-me ainda, e vai soffrendo
RESULTADOS DO SCEPTICISMO.
como
vive,
dores.
Quem
amarguradas
tuas
Um dia os homens, inlouquecidos pela
eu, repassado cfesses golpes todos opposter attingido á omnitos, d'esses contratempos todos involvi- vaidade, pensaram
com a vastidão de seos
dos em um véo negro de malvadezas, cFesses sciencia, e ufanos
remorsos adquiridos desde os meos primei- conhecimentos:
Existe Deus?
ros annos de mociclade, não admira a preintelligencia ;
senca d'estas scenas, que te-patenteio: quem perguntaram á sua
Não.
á
vive, como eu, com o coração impassível
viuvez, á orphandacle; e com tudo isto responcleu-lhes o orgulho.
Somos então independentes de qualnunca se-subjeitou aos grilhões cie uma mase absolutos senhomorra immunda, nunca beijou sceptros quer influxo superior,
res de nossa vontade ?
cFessa
um
phantasmaalcançar
pouco
para
Decerto.
a-possuo,
goria aristocrática, (porque esta
Apenas tal reflexão lhes-passou pelo pendesde que me-intendo, no recinto de meos
contra os sacerdotes,
ingenhos, ingolfado em metaes que gover- samento, voltaram-se
religião derpaz e chariuma
recede
se-admira
não
pregavam
que
universo)
o
nam
já
altares do Altíssimo,
ber irigratidoès até dos parentes ; e quizera dade, e derribándo os
a collocáram em seo logar a vãa imagem da
desapercebida
como
que
que passasse
tua miserável ingratidão, que a vingança é rasão humana.
livres da obediência diOra
me-ime
julgando-se
elemento,
pouco
meo
o
principal
sof- vina, e unicamente unidos em sociedade
humanidade
da
misérias
as
com
porta
feito pelos seos antepassatractado
um
estou
por
te-despreso,
eu
fredôra!!'retira-te,
o nome de —- Contracto
deram
a
dos,
o
que
falarás
não
de
que
satisfeito, e certo
que
com muita rasão proclamaram o
Social—,
ouvires.
anarchico de—que tudo cVelles
princípio
ou
Pistola,
João
jogador,
miserável
O
e na rasão e vontade humana separtia,
uma
arrancou
forças,
de
porção
exhausto
as instituições sociaes do mundo.
firmavam
uma
teve
para
palavra
da lingua, jamais
estas idéas, como o cego
E
por
feliz
guiados
bem
foi
e
lhe-succedeu,
o
contar que
o-attrahe para o abysmo, desom
que
pelo
vivo.
em seguir
de morte ás máximas,
clararam
guerra
indisda
conseqüências
as
Taes foram
d'antiga crença
systemas
e
que
erro
o
preceitos,
vivamente
que
cripção; elle sentiu
religião, artes nocommettera; as demonstrações, que deu, dimanavam. A realeza,
e porfim a
do muito que estava penalisaclo, fizeram bres, allectos desinteressados,
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lutiferos ares, e outros mil attributos, que
se-lhe-ajunctam.
Alv, Quando os-tivera, digo eu, que em
tanto tempo, quanto ha que é povoado de
gente portugueza, já tiveram descobertos
esses segredos, que até agora não acharam
pelos não haver.
Br. Já me-ha-de ser forçado retractar-vos
cVessa errônea opinião, em que estais. Não
vedes vós que o Brasil produz tanta quantidade de carnes domésticas, e selváticas, de
que abunda, tantas aves mansas, que secriam em casa de toda a sorte, e outras infinitas, que se-acham pelos campos, tão
grande abundância de pescados excellentissimos, de ciifferentes castas e nomes, tanto
marisco, cangrejos, que se-colhem, e tomam, á custa de pouco trabalho, tanto leite,
que se-tira dos gados, tanto mel, que se-acha
nas árvores agrestes, ovos sem conta, fructas
maravilhosas cultivadas com pouco trabalho, e outras sem nenhum, que os campos e
matos dão liberalmente, tanto legume de diDAS
versas castas, tanto mantimento de mandioca e arroz, com outra infinidade de couzas salutiferas, e de muito nutrimento para
(Continuado do N. 24 pag. 107)
humana, que ainda espero de
Br. É necessário que me-digais, se o ser a natureza
relatar mais em particular; pois que
o Brasil ruim terra, é por defeito da mesma rof-as
abunda de todas estas cousas,
terra,
a
que
moradores?
de
seos
ou
terra,
altribuir falta d"ellas?
Alv. Que culpa se-póde altribuir aos como se-lhe-póde
não vejo eu provincia
moradores pela maldade da terra, pois está Porque certamente
reino, cios que ha na Europa,
claro não poderem elles supprir sua falta, nenhuma, ou
seja tão abundante de
nem fazerem abundante a sua esterilidade? Ásia, ou África, que
sabemos bem, que se tem
Br. Por maneira, que me-dizeis que á todas ellas; pois
E assim errais
terra se-deve altribuir esse nome, que lhe- umas, lhe-faltam outras.
summamente na opinião, que tendes.
dais de ruim?
Alv. Pois de que nasce haver tan ia caAlv. Assim o-digo.
cousas se me-dizeis que
Br. Pois assim vos-inganais, porque a réstia de todas essas
ellas?
terra é dispostapara se-haver de fazer n'ella abunda cie todas
* É culpa, negligencia, ou pouca iuBr.
sua
mundo,
do
agriculturas
as
todas
pela
muita fertilidade, excellente clima, bons
Gêneros de profissões e condições dos brasilienses.
céos, disposição <\o seo temperamento, sa
1.—21

propriedade, e o talento foram perseguidos, e de facto quasi expulsos do mundo
civilisado.
E não haverá um espirito superior que
lhes-pergunte :
— Que obteremos com a ruína do edilicio que nossos maiores alevantaram ?
A resposta, que o intendimento de todos
lhe-daria, houvera de ser tão horrorosa,
o carro
que immediatamente desandariam
da revolução social.
Palliclos, espavoriclos, e prostrados ante
o Ente-Supremo pediriam perdão....
Sem religião, sem convicções, sem baze
fixa nunca haverá sociedade. Emvão os
homens quererão ecliíicar pelo raciocínio,
o que a Providencia creou por sua Omnicapotência, -- os vãos systemas humanos
hirão como a torre que os nossos ascendentes construíram para subirem ao céo.
21 de dezembro de I8/18. C>
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dústria de seos moradores; porque devcis d'elles, nome, que lhes-concede S. Magesde saber que o estado do Brasil todo em ge- tadè em suas cartas, e provisões , e os de
ral se-fórma de cinco condições de gente: mais tem partidos de canas: a outra , cujas
A saber; marítimas, que tractam de suas na- forças não obrigam a tanto, se-occupam em
vegações, e vem aos portos das capitanias lavrar mantimcntos e legumes, e todos, asd'este estado com suas náos, e caravclias car- sim uns como outros, fazem suas lavoiras,
regadas de fazendas, que trazem por seo fre- e grangearias com escravos de Guiné, que
te, aonde descarregam, e adubam suas náos, para esse effeito compram por subido preg as-tornam a carregar, fazendo outravez ço : e como o de que vivem é somente do
viagem com carga de assucares, pão cio que grangêam com os taes escravos, não
Brasil, e algodões para o reino; e de gente lhes-soffre o ânimo occupar a nenhum d'elles
d'esta condição se-acha em qualquer tempo em cousa, que não seja tocante á lavoira ,
do anno muita pelos portos das capitanias. que professam ; de maneira que tem por
A 2.a condição de gente são mercadores, tempo perdido o que gastam em plantar
a uma árvore, que Uies-haja de dar fructo em
mercadorias
suas
reino
do
trazem
que
vender a esta terra, e commutar por açuca- dous ou três annos, por lhes-parecer que é
res, do que tiram muito proveito. E cFaqui muita a demora; porque se-ajuncta a isto o
nasce haver muita gente d'esta qualidade cuidar cadaúm d^elles que logo em breve
n'ella com suas logeas de mercadorias aber- se-hão-de embarcar para o reino, e que lá
tas, tendo correspondência com outros mer- hão-de ir morrer; e não bastam adesingacadores do reino, que lhas-mandam. E co- nal-os d'esta opinião mil diíTiculdades, que
mo o intento d'estes é fazerem-se somente a olhos vistos lhes-impeclem podêl-o fazer;
ricos pela mercancia, não tractam do aug- por maneira que este presupposto, que tem
mento da terra, antes pertendem de a-eslb- todos em geral de se-haverem de ir para o
larem tudo quanto podem. A 3.a condição reino, e com a cubiça de fazerem mais quade gente são oíficiaes mechanicos , cie que tro pães d'açucar,e quatro covas de mauha muitos no Brasil de todas as artes, os timcnto, não ha homem em todo este estado
nem se-disponha a plantar árquaes procuram exercitar, fazendo seo pro- que procure,
veiton'ellas,sem se-lembrarem por nenhum vores frucliferas, nem fazer as bemfeitorias
modo do bem cornmum. A A.a condição de acerca das plantas, que se-fazem em Portugal; e pelo conseguinte se não dispõem a
gente são de homens, que servem a outros
fazerem criações de gados e aves; e se aipor soldada, que lhes-dão, occupando-seem
incaixamento de açúcares , feitorias, cana- gum o-fazé em muito pequena quantidade,
veaes , e ingenhos, criarem gados com no- e tão pouca, que a-gasta toda cpmsigo mesme de vaqueiros, servirem de carreiros, e mo, e com a sua famiiia. E d'aqui nasce
falta d'estas cousas. E o
accompanhar seos amos; e de similhante haver carestia , e
não vermos no Brasil quintas, pomares, e
gente ha muita por todo este estado, que
não tem nenhum cuidado do bem geral. A jardins, tanques d'água, grandes edifícios,
5.a condição é d'aquelles, que tractam de como na nossa Hispanha,. não é porque a
lavoira; e estes taes se-dividein ainda em terra deixe de ser disposta para todas estas
duas espécies: uma dos que são mais ri- cousas. D'onde concluo que a falta é de seos
cos, tem ingenhos, com títulos de senhores moradores, que não querem usar d'ellas.
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Alv. O ser novo ainda n'este estado, ser uma opulenta província, refúgio, e ame-faz ignorar cfessas grandezas, que me- brigo da gente portugueza. E posto que
affirmais poder n'elle haver. E para que a isto não devemos de dar credito, são
fique melhor inteirado n'ellas, e me-podêr signaes da grandeza, em que cada dia seretractar de minhas opiniões , vos-peço vai pondo.
Alv. Não permitia Deus que padeça a
que me-digais, como, ou de que maneira
tantos damnos que venha
pôde haver todas essas cousas, que tendes nação portugueza
dicto ser o Brasil capaz de produzir, e assim o Brasil a ser seo refúgio e amparo ! Mas
do seo sítio bom, ceo, bondade dos ares, dizei-me : se Pedralves Cabral poz a esta
e outras cousas, de que o-tendes feito a- província por nome, a terra da Sancta
Cruz, que razão ha para n'estes próximos
bundante.
Br. Esta província do Brasil é conheci- tempos se-chamar Brasil , estando tanto
da no mundo com o nome de America, esquecido o nome que lhe-foi posto?
Br. Não o-está para com Sua Magestaque com mais razão houvera de ser pela
terra Saneia Cruz, por ser assim chamada de, e os senhores dos conselhos; pois nas
primeiramente cie Pedralves Cabral, que a- provisões, e cartas, que passam, quando
descubriu em tal dia, na segunda armada, tractam d'este estado, lhe-chamain a terra
do Brasil: este nome —
Cruz
inemode
Sancta
de
Manoel,
D.
el-rei.
gloriosa
que
ria, mandava á índia, e acaso topou com Brasil — se-lhe-ajuntou por respeito de um
esta grande terra, não vista, nem conheci- páo, chamado d'esse nome, queda uma
cia até então no mundo. E por lhe-parecer tineta vermelha, estimado por toda Europa,
o deècubriraento notável, despediu logo que só d'esta província se-leva para lá.
Alt. Pois clizei-me agora da grandeza,
uma caravela ao reino com as novas do que
achara : e sobre isso me-disse um fidalgo com que já me-lendes ameaçado d'esta provelho, bem conhecido em Portugal, algu- vincia chamada Brasil, ou terra de Sancta
Cruz.
mas cousas de muita consideração.
Br. * Tem seo principio esta terra, a resAlv. E que é o que vos-disse esse fidalgo ?
peito do que está hoje em dia povoada
Br. Dizia-me elle que ouvira dizer a dos portuguezes, do rio das Amazonas, por
seo páe, como cousa indubitavel, que a outro nome chamado o Pará, que está sinova de tão grande descubriraento foi fes- tuaclo no meio da linha equinocial até á catejada muito do magnânimo rei; e que pitania de S. Vicente, que é a última das da
um astrologo, que n'aquelle tempo no nos- parte do sul cia dita linha; e entre esta priha
so Portugal havia cie muito nome, por esse meirapovoação,eaúltiraade S. Vicente,
notarespeito alevantára uma figura , fazendo muitas terras, fortíssimas povoações,
computação do tempo, e hora, em que se- veis rios, famosos portos, e bahias capacis* simas de se-recolherem n'elles, e n'ellas
descubriu esta terra por Pedralves Cabral.
E outrosim cio tempo, c hora que teve el-rei grandes armadas.
Alv. Pois dizei-me de cadauraa era paraviso de seo descobrimento, e que achara
havia de ticular.
que a terra novamente descuberta
* Prognostico o hr.m.lo Brasil.

I

* Extensão do Rvnsil.

180

ÍRIS.

Br. O Pará, ou rio das Amazonas, que fazem os outros, posto que o tempo esteja
é nos tempos presentes a primeira terra do sereno e concertado n'aquella parte da cosnosso descubrimento a respeito das mais, ta, cPonde desembocam; mas eu não meque temos povoadas para a parte do sul, persuado a metter este rio do Pará (ele que
está situada, como tenho dicto, na linha traetâmos ) na conta dos de mais, para
equinocc,:al, onde não temos, até o presente, haver de crescer com elles, pelo que tenho
por ser novamente povoada, mais que uma ouvido contar a um Peruleiro, homem nopequena fortaleza, guardada de poucos e bre e rico, e não pouco sciente.
Alv. E que é o que haveis ouvido a esse
mal providos soldados; tem ele bocca mais
de oitenta léguas; e no recôncavo d'este Peruleiro?
Br. No anno de oitenta e seis veiu a Perseio de tanta largura, ha innumeraveis
ilhas, umas grandes, e outras mais pe- nambuco este homem, de que tracto, o qual
quenas, bastecidas de muito arvoredo, mc-relalou, que havendo-lhe suecedido a
com sítios excellentissimos para se-po- um irmão seo, na cidade ele Lima, um nederem fazer n'ellas grandes povoações, e gócio pesado, pelo qual o vice-rei trabatodas estão cercadas de água doce; porque lhára summamente de o-haver ás mãos para
toda a que oecupa este grande recôncavo, e effeito de fazer n'elíe um exemplar castigo,
d'esta qualidade a terra firme pelo rio a lhe-foi necessário ausentar-se; epodesse ser
dentro, é fortíssima, accompanhada de mui- buscado por todos os portos, temeu que, se
to bons ares, e por este respeito nada cloen- caminhasse por longo da costa, poder ser
tia. Tem muitas e excellentes macieiras, ca- achado. E querendo desviar-se d'este tepazes para grandes fábricas, muito manti- mor, se-metteu pelo sertão a dentro com
mentos ele ordinário da terra, muita casa outros dous companheiros, que o-quizeram
agreste, de que abundam todos os seos acompanhar; e tendo andado, segundo seo
campos, muito peixe, que se-pesca com parecer, cousa de cincoenta léguas, inconpouco trabalho, sadio e saboroso, de diífe- trára um rio, o qual, posto que d'alli tomava
rentes castas, muito marisco; e até o pre- princípio no modo de seo canal, íhe-paresente ( pelo pouco tempo que ha que é po- ceu que devia de ser caudaloso : e ajunetanvoado), não se-ha feito pelos nossos ne- do-se a isto o vêr que suas águas caminhanhum beneficio naterra, a qual habita gentio vam contra o oriente, veiu a cuidar que
de cabello corredio, e côr baça, e que usam por ventura viria a desembocar cFesta outra
da mesma língua, de que usam os de mais parte na costa do Brasil, para onde elle
desejava summamente de passar. Pelo que,
do Brasil.
Alv* Sabeis por ventura cPonde traz seo provendo-se de alguns mantimentos, que
lhe-deram os indios, que á roda habitavam,
princípio tão grande rio?
Br. Os naturaes da terra querem que o- a troco de resgate, e havendo d'elles mais
tenha d'uma alagôa, que dizem estar no alguns anzoes, em uma canoa, que no promeio do sertão, d'onde aíTirmam nascerem prio rio achou, com os dous companheiros,
de mais rios reaes e caudalosos, que sabe- que o-seguiam, se-metteu n'ella, navegando
mos por toda esta costa do Brasil: e forta- sempre pela corrente abaixo, por onde cadalecem sua rasão com mostrarem que na vez se-ia o rio mais alargando, e fazendo o
mesma conjuneção, que uns crescem, o- seo canal mais profundo, até que topou com
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o rio
uma cachoeira, por onde as águas se-des- á segunda, e outros d'alli alé onde
toma princípio; porque como as partes,
penhavam de muito alto por entre grandes
de fazer as taes comse-haviam
nas
de
haverem
quaes
modo
de
para
que
penedos;
meutações estivessem povoadas, seria fácil
passar por elles, lhe-foi necessário tirar a
canoa ás costas pelas margens do rio até a- o pôr-se em uso.
Alv. Se isso passa na fôrma que esse
descerem dos penedos; e que d'alli cousa
de cento e cincoenta léguas mais abaixo, Peruleiro vol-o relatou, tenho para mim
segundo sua estimação, acharam também que não devera de passar muitos annos
outra cachoeira, que passaram também da sem se-tractar cFessa navegação com granmesma maneira, cfonde navegaram sempre, de utilidade dos mercadores, e moradores
sem terem outro impedimento, até clesem- do Pará : e adiante d'esse rio das Amazobocarem n'este rio, cie que tractâmos, das nas, ou Pará para a parte do sul, qual é
Amazonas, de d'onde, por ser verão, na a primeira povoação?
Br. Segue-se logo o Maranhão; rio famesma canoa ao longo da costa passaram
as inchas, levando por mantimento do muito moso, que está situado em dous gráos da
o qual
peixe, que sempre pescavam, e alguma parte do sul da linha equinocial,
el-rei D. João, de gloriosa memória, manágua, que ajunctaram em cabaços.
armada, que para
Alv. Se isso passa d'essa maneira, po- clava povoar com uma
ruins suecesdera sua magestade forrar muito gasto com esse elíeito ordenou ; que por
e algumas desordens (depois de terem
sos,
abaixo!
rio
esse
sua
a
navegar
prata por
tomado terra) se-perderam sem se-consedio
Peruleiro,
Br. Assim me-affirmava
o eífeito para que fora ordenada: e
guir
eumuita
com
zendo que seo irmão notara
agora ultimamente em nossos dias o goriosidade, que fazendo-se duas povoações
vernaclor, que foi d'est.e estado, Gaspar
nas duas cachoeiras, que pelo rio arriba
de Sousa, tendo notícia verdadeira que
havia, não tão somente podia sua mages- se-fortificavam, e apoderavam Francèzes
tade navegar por elle abaixo a sua prata, cfaquelle
rio, por ordem desua magrande
mas ainda os mercadores levariam as suas
no anno cie 615, ordenou uma
gestade,
mercadorias para o Peru pelo mesmo rio armada, de
que foi capitão Jeronimo de
acima, com forrarem tão grande gasto, Albuquerque, o
qual com felicíssimo suequanto fazem com ellas,-pelo comprido ca- cesso tomou terra, aonde em uma batami nho por onde as-levam.
lha, que deu aos Francèzes, já fortificados
Alv. E as cachoeiras, que dizeis, n'esse com o seo Monseur de Reverdere, goverrio, não dariam impedimentos a essa nave- naclor, os-venceu, e debeliou lançando fóra do rio, e do sítio de sua fortiíicação com
gação ?
Br. Para isso dizia elle que era necessa- morte de muitos, ficando a conquista pelos
rio que sua magestade mandasse lavrar nossos, que hoje está povoada, e fortifitres esquipações de barcos, uns, que levas- cada por elles, e mettida debaixo do impesem a fazenda e trouxessem a prata, e mais rio de sua magestade, com se-tirar por
eousas da foz do rio até á primeira ca- este modo aos Francèzes um porto capacischoeira; e outros que levassem e trou- simo, que tinham n'aquelle rio para seos
xessem da mesma maneira da primeira alé commercios, e abrigo das náos de corsa-
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do, que dizeis não custar trabalho o haverse de pescar?
Br. Mandam duas, ou ires canoas, ou as
que querem, de noite, que se-vão atravéssar no largo do rio , e em certo tempo do
anno se-põem inclinadas, ou á borda , pendentes contra aquella parte, (Ponde a maré
veininchendo,equepertendeinquese-inclinem; e em outros tempos as-arrumam contra a vasante da mesma maneira ; e estando
assim inclinadas por espaço de duas horas,
Br. Até agora asnão sabemos,porhaver
sem mais outro beneficio se-enchem de peixe
dá
mas
*
tão pouco tempo , que é povoada ;
excellentissiino, que por si salta ii'èllás; e
de si grandes esperanças de haver de ir em como tem recolhido
por esta via tudo o que
os
muito augmento para adiante ; porque
lhes-é necessário , incaminham para terra ,
sua
a
nossos de presente tem feito
povoacPonde se-repartem entre todos os morada
barção em uma ilha, que está a bòcca
dores.
de
outras
largo,
e
de
léguas
vinte
de
ra,
Alv. Se com tanta facilidade se-faz a
tantas de comprido, que por ter sitio capaz
n'este rio, abundantes devem de
pescaria
de ser fortificado, e aonde os Francezes oestar seos povoadores de pescado; e se da
intraa
impedir
cPalli
estavam por se-poder
mesma maneira podessem haver as carnes,
rio
da da barra, assentaram n'elle;mas pelo
dizer que estavam na edade doupoderiam
firme
,
acima , que é grandíssimo na terra
os poetas que a
¦se-tem descuberlo muitas terras fertilissi- rada, da qual fabulavam
terra emanava rios de mel, e de manteiga.
secom
ser
mas para poderem
povoadas,
Br. Quando n'isso estivera o haverem
açucafazer
de
ingenhos
fazerem muitos
de gozar cPessa edade, também vos-í)oderia
em
res, e lavrar mantimentos
grande quande carnes excellentes á
affirmar
gozam
que
madeiras,
tidade;e n'ellas se-acham tantas
vida com a mesma facilidade.
tão boas , e de tanta grandeza , que cauAlv. E de que modo?
sam espanto, pelo que me não íica dúvida
Br. Mandara algumas canoas pelo rio
de se-podêr fazer para adiante n'aquella
arriba, e n'ellas homens exercitados para o
de
muita
commercio
um
nova povoação
effeito, que levam comsigo farpões; e em
importância.
certas paragens por recôncavos, que o rio
Alv. E de que mantimentos usam os mo- vai fazendo em braços, e alagòas, que
radores, que assistem n'essa nova conquis- fôrma
para terra, e dentro acham grande
ta, para sua sustentação?
quantidade de peixes, a que chamam bois
Br. Dos mesmos, de que se-servem os maiores muito do que aquelles, de que todemais moradores d'este estado, porque se- mam o nome, de uma proporção, e figura
produzem alli em grande cópia, e sobrelu- estranha, que estão nas taes partes junctos,
do abunda de muitos, e bons pescados, que como em viveiro, e alli os-matam ás farpase-tomam com muito pouco trabalho.
* Pescaria fácil.
Alv. E de que modo sc-toma esse pesca-

rios, quelvinham de França todos os annos
a roubar por esta costa do Brasil.
Alv. Essa terra do Maranhão, que dizeis
estar já povoada dos nossos, alem da ulilidade, que se-segue a este estado do Brasil
com sua povoação, por não terem n'elle os
corsários abrigo, (Ponde possam reparar as
suas náos, tem porventura outras utilidades para seos moradores, como tem as de
mais capitanias cFeste estado?
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das facilmente, porque se-deixam achar,
sem serem buscados, por andarem sobre a
égua ; e estes peixes bois não tem nenhuma
differença (comido de qualquer modo que
seja) de carne de vacca: antes é tão simiIhante a ella, que vi já muitas pessoas, que
a-comeram por tal; e depois com se-ihesdizer, e aflirmar que era peixe o que comeram, o não quizeram crer.* Assim que estes
peixes bois, que se-tomam por esta via em
grande quantidade, podem servir aos moradores cio Maranhão na falta, que padecem
de carnes, posto que para adiante virão a
gozar de muita, por a terra ser assás disposta para criação de gados; além de que
se-acha pelos campos muila caça de animaes
agrestes, gostosos no comer, e de mui to
nu tri mento.
Alv. Pelo que me-dizeis do Maranhão
novamente povoado, intendo que virá a ser
para adianie uma capitania, como chamam
ás de mais no Brasil, de muita importância;
pelo que deixando-a de parte, vos-peço
que me-digais do sítio, e qualidade das
demais povoações, que se-vão continuando
pela costa adiante para a parte cio sul.
Br. A outra povoação, que se-segue,
posto que pequena de moradores e sítio,
se-chama Jogoaribe: está situada em quatro
gráos da parte do sul da linha equinocial,
a qual não promelle para adiante muita
grandeza, por a terra de seos derredores
não servir para mais, que para mantimentos, posto que a sua costa é fertilissima de
ambre, gris muito esmerado, que costuma
sair n'ellas em certos tempos do anno em
grandes pedaços, cfonde se-colhe, e sevende a mercadores, e outras pessoas, que
o-levam, e mandam para o reino, o qual
é lá muito estimado, por ser elle de si perfeito e alvissimo.
* Peixe boi.
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Alv. Se o ambre sac fora do mar n'essa
paragem em muita quantidade, não deixará
de ir essa povoação em augmento, porque
a riqueza d'elle supprirá a pobreza da esterilidade da terra.
Br. Os capitães passados do Rio Grande
tiraram muito proveito de o-ma lidarem
resgatar com o gentio, antes cia costa estar
povoada ; e agora, com o-estar, cessaram
de o-fazer, e por isso fica sendo o triennio
de sua capitania de pouca importância, a
qual está conjuneta a esta de Jogoaribe.
Alv. Pois dizei-me d'ella. Continua.

Com quanto contradiclorias as noticias
recem-chegaclas do Prata, parece ser a negociaçãoílood a base da convenção propôsta pelo dictador argentino, e acceita pelo
seo logar-tenente em Montevidéo, convenção que, dizem, sulca os mares para buscar a approvação dos governos interventores. Algumas observações aventuraremos
pois sobre este assumpto, cumprindo a missão que a nós mesmos livremente commeltemos, sem paixão, espirito de parcialidade
nem de lisonja. Dizia Epicuro: — « Nunca
« pensei em agradar ao povo; o que elle sacc be, não o approvo; e o que approva ig« noro-o. »—O mesmo diremos closquepOr
si nosjulgarem,incontrandoemassuasproducções o interesse pessoal, ou de facção. *
* Cançam-se inutilmente alguns contemporâneos,
pertendendo desviar-nos do nosso terreno, personalisando as questões. Não rociocinam senão com o general Rivera, com o que d'elle dizem o Conservador
e o sr. Chevalier, com o que escreveram o sr. Lamas
e outros, como se o íris defendesse alguém, ou pensasse em mostrar o que estes fazem ou pensam! Fora
mais regular não chamar a attenção sobre qualidades
ou pareceres, que ern nossas columnas não são matéria
de discussão.

184

ÍRIS.

de justiça e equidade , sóAssegura-se-nos que as 9 proposições , por princípios
com Rosas e Oribe, como
trazidas pelo sr. Hood em julho de I8/16 , mente tratariam
duas republicas, e que o inliludas
chefes
cFelnecessidades,
as
porque
satisfazem
não
de Montevidéo não teria parte
lado
reboas
de
governo
renascimento
o
resulta
Ias nem
houvesse de pôr fim ds
resolução,
na
que
Inas-desejam
como
lacões commerciaes,
in- divergências.
glaterra e França, nem (o que é o vital
Que estas divergências não eram conseterêsse da America) o restabelecimento da
da intervenção, a qual era antes
ordem c da paz, òbjectos esses, como diz quencia
d'cllas, vão mostraP-o as taes
o preâmbulo dos governos europeos, por- conseqüência
serviam de base para o crdo
que
as
propostas
acecitar
não
propostas
puderam
que
ranjo definitivo, e que, a admittir-se o esdasduas
aos
Rosas
plenipotenciarios
general
de 18/i5, como pirito do preâmbulo e ainda a lctlra da pride
oitubro
26
em
potências,
* meira, indicaria o que mais de uma vez
republicas.
duas
das
base de pacificação
teria devido ser a combinaTodos se-lembram que abasecFessas pro- dissemos que
de Oribe , no ção do governo imperial com o da rcpublireconhecimento
o
era
postas
con- ca argentina, desde que apparcceu a guerra
do
Uruguay;
republica
á
toca
por
que
no estado do Uruguay, conforme o
civil
Hood
negociação
a
claro
é
conseguinte
que
nas conferecias que precederam
não pôde, nem pócle, dar legalmente enti- previsto
de 1828. Eis-aqui a primeira
convenção
a
a-tem
constantemente
a
dade política quem
Rosas se-unirá e
«
O
general
repetidos
actos
proposta:
negado e desconhecido por
com as duas potências para
da vontade cFaquelles governos, e de seos cc cooperará
se-tem op- « obter uma immediata suspensão das hossó
aos
quaes
plenipotenciarios,
de Ori- (( tilidades entre as forças orientaes na
vontade
a
de
Rosas,
vontade
a
posto
c na campanha. »
de
Montevidéo,
cc
cidade
a
mare
argentina,
fôrça
a
e
o
be, poder
declaração de que
uma
isto
será
com
Hood
sr.
do
^Não
para
cada parcialidade
viam entre os orienelles; porém esta em segredo, porque não a França e Inglaterra
civil? que era mister
apparece acto official em que se-dê a Oribe taes arder a guerra
das hostilidades e
o titulo de presidente, nem mesmo por parte começar por suspensão
collecliva? E será
cPaquelle mandatário que tanto serviu para exercer a intervenção
isso acaso o que ajustaram,propuzeram ou
a
a
Oribe
e
a
Rosas
pertenderem
persuadir
admittiram os srs. Southern eLepredour ?
não
e
Inglaterra,
França
de
os
governos
que
A 28 de Julho, começou Rosas respontendo vistas separadas, nem interessadas,
ou a refinanem mais desejo do que vir solidamenle es- dendo a Hood e descubrindo
ou a intelligencia
tabelecida a paz e a independência dos cs- da parcialidade d'este,
e esperalados do Praia, tal como pelos tractados cios governos que o-mandavam ;
no desejo ex- mos provál-o, com o texto não só cias acconfiando
e
reconhecida;
foi
ceitações a que Rosas chama modificações,
pressado pelo general Bosas de cooperar
mas também da versão das propostas.
tranquillidade,
da
restabelecimento
o
para
Desde o dia 6 (data da nota de Hood )
* Essas
propostas nasceram da parte ofíiciosa que houve tempo para explicar e intender a
em Buenos-Ayres tomou o sr. Mareuii, incarregado missão
é que alguma elle trazia, ou foi
(se
e negócios da Franca, que d'csta corte sc-retirou candas propostas sem
mero
mais
portador
que
çüdo de esperar.
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ce nado (Arana) submetteu-lhe as fortes
« considerações por que mais cedo se não
ce verificara essa suspensão. »
A li de agoslo dirigiu Hood as propostas
a Oribe, para cujo trânsito ao Cerrito
Ouseley, plenipotenciario britannico juneto
ao governo de Montevidéo, pediu consentimenlo, denominando Hood portador de
communicações para o governo de BuenosAyres, desejoso de conferenciar, com bandeira ele par lamentar io, com o general
Oribe. Fez este responder por Villademoros « que s. exc. o-felicila de que tão im« portantes propostas, e tão honrosas, por
« seo louvável objecto, para os governos de
« Inglaterra e França, lhe-hajam sido trans«imitidas, de um modo completamente
« amigável, por intermédio de, s. s.» e em
s. exc.,
quanto á primeira : « o governo cie
« sensível tanto a este humano e nobre emce penho dos governos francez e ingiez de face zer cessar a effusão de sangue, como ao
ce acertado juiso com que desejaram a cooa peração do general Rosas, antigo e fiel
ce amigo da republica do Uruguay, a-accei(( ta com gosto, julgando preciso que se« fixe, para a suspensão de hostilidades, um
ce termo breve e prudente, para que possa
ce chegar á notícia de todos, o qual termo,
*
<c uma vez fixado, será como é natural,
** afim
c( ofjicüdmente noticiado a s. exc.
(( cie poder expedir as ordens ás auetorice dades da sua dependência. »
-* Em eontradicção aberta com o que diz o preamPorém o governo, em Montevidéo, que
bulo.
recebeu officialmente dos plenipotenciarios,
f Suppomos que seria o sr. Hood o que estava dis- verdadeiros representantes públicos «coposto a intrar.
* « Agentes ofjtciosos, chamados a exercer a sua in- « pias authênticás das bases de pacificação,

direito de alteráP-as): aliás fora inexplicavel terem áquelles governos deixado passar
na communicação do ministro Arana, que
Hood <c expressa lambem que, ao incluir as
<( dietas propostas (na máxima parte fundaa das nas que o sr. governador oílerecêra
*), espero
ce em 20 de octubro passado
que
(( n"ellas achará este governo não só os elea mentos mútuos para um arranjo honro(( so, mas egualmente uma prova dos ami(( gaveis sentimentos dos governos de SS.
« MM. a rainha cflnglaterra e el-rei de
« França, que estará disposto a inlrar f
(.( em qualquer explanação dos princípios
« contidos nas ditas propostas, se este go(( verno o-julgar preciso, esperando (elle,
« sr. Hood) que ellas possam satisfazer. »
Assim acceitou pois Rosas a primeira proposta, porque « o governo argentino, conc( corde com os sentimentos pacíficos que
c< sempre o-animaram, em vista da politica
«-( sincera e amigável acloptada pelos gover« nos de Inglaterra e de França nas actuaes
« circumstancias, e da segurança que lhe« apresenta o cavalheiro Hood, incarregado
*do
« cia missão especial
governo de S. M. B.
«juneto ao da Confederação Argentina,
(( compraz-se em declarar que por sua par« te adhere á imiiiediata suspensão de lios« tilidades entre as torças orientaes, conce cordando- n-issp o general Oribe. Nas
« conferências com s. s.% o abaixo assig-

« íluencia em homens com quem tinham estado em
« relação » disse Guí/ot serem Page c Hood, acerescentando: «Nenhuma eontradicção houve entre a sua
« missão, linguagem e caracter, com o que se-recom« mendou aos agentes officiaes. A. missão Hood não
« tem ura íim diverso da do capitão Page. »

*

1 E podia fixar-se sem o accordo, ou sequer conhecimento do governo da republica do Uruguay?
** Aqui se-reconhece como dependente do govêrno de Buenos-Ayres.
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annuencia de Oribe como alliado e como
presidente, e sobretudo visto referir-se a explicações com Hood, as quaes se não desçobrem, mas se-explicam, pois revelam epie
este algo oíferecia que as propostas calavam.
Oribe acceitou sim, pedindo notificação
offieial para expedir ordens ás aucloridades da sua dependência. Deixando pois que
outros fixem o termo para o armistício ,
mostra (em contradicção com a declaração
de Rosas) a sua dependência como general
do exercito argentino.
Quanto ao governo em Monlevidéo, esse
foi conseqüente com os precedentes , que
traziam a questão aquelle ponto, e com a
constante manifestação dos seos desejos de
paz, precisamente no período em que mais
risonhos se-lhe-appresentavam na campanha os successos das armas.
Venhamos á 2.a proposta:— «Havendo
« sido estabelecido o armistício , os pleni« potenciarios de Inglaterra e França (Ou« seiey e De/faudis — e não Hood) recla« maram do governo em Montevidéo imme« diato desarmamento da legião estrangeira,
« e de Iodos os mais estrangeiros da guar« nição de Montevidéo, ou armados em qual« quer outra parte darepublica oriental, »
—Respondeu Rosas:—« Com quanto sobre
« a matéria d'este artigo só seja competente
« o presidente Oribe, este governo, em vista
« da connexão que ha entre elle e a conti« nuação ou terminação da guerra, accei* Occupavam Colônia, Maldonado, Vacas, Mercê- « ta-o, uma vez
que o referido presidente
des, lendo a columna triumphantc espalhado o assom- « concorde.»— Villademorosaccrescentou:
bro por metade da campanha. Foi a inesperada missão
— «Também o governo de s. exc. a-acceita;
Hood que veiu desalentar c conter os progressos, acarretando aquella tropa desgraças, que, a não ser a inac- « e apesar de que tão delicada e importante
ção em que aquelle suceesso a-collocou, se-teriam pro- « proposta deveria ser accompanhada de
vavelmcnte evitado. A contemporisação, útil cm tem- « explicações como s. exc. confia nas
que
;
pos de paz, deve nos casos extremos proscrever-se ; o
dar-lhe n'uma conferência
movimento é a alma das emprezas; conlèT-o é atrai- «s. s. se-serviu
« com o abaixo assignado, c na boa fé que
çoál'-os; parar é suicidar-se.

« adoplaclas em maio por seos respectivos
« governos» assegurando esses plenipolenciarios « haverem ja sido aeceilas na maior
« parte* pelo governo de Buenos-Ayres, c
« pelo general Oribe» accrcscentando «tea rem instrucções para appresentáP-as á
« acccitação do governo cfesta republica »
acolheu a referida primeira base n'estes
termos : « Antes de agora se-associou o
« governo da republica a todas as tentativas
« dos representantes ou almirantes das po« térieias mediadoras para suspensão de
« hostilidades, repetindo inuleis esforços
« para troca de prisioneiros, e regularisa« ção da guerra. Não só acceita pois esta
« base com satisíacção, promettendo dili« genciar que o armistício se-realise quan« lo antes, mas propõe que elle se-estenda
« conjunctamenle a todos os pontos do ter« ritorio onde ha forças de sua dependeu« cia. *»
De tudo isto sc-deduz que o espirito dos
mediadores, propondo immediata süspensão de hostilidades, outro não podia ser
senão afastar cFellas aos estrangeiros, evitando d'esse modo uma guerra de terra e
mar, conseqüência da invasão do território,
e portanto da intervenção armada, já declarada por factos: mostraram pois o desejo
de sahir da questão do melhor modo possivel.
Quanto a Rosas, só deu uma aceeitação
condicional, visto havél'-a subordinado á

ms.

187

o-distingue , tão conforme com as vistas « ciarios, e as notas reiteradas d'estes, hados illustres governos de Inglaterra eFran- « viam appresentado a evacuação do terriça,nãosuppozestegovêrnodeveraquicon- « torio por tropas argentinas como passo
« essencialmente prévio a toda a negociação
signar a menor objecção a tal respeito. »
No 3.° artigo prescreve-se que:—«o ge- « para o restabelecimento da paz. Sobre essa
« neral Rosas fará simultaneamente evacuar « base, terminante e repetida , acceitará o
« Iodas as tropas argentinas, ojficiaes e sol- « governo a mediação: apenas offerecicla ,
« dados, de toda a parle do território orien- ( converte-se essa condição n'uma simples
«tal. »— Diz a este o governo cía con fede- « base da negociação! Demais os actos, que
ração que o-acceita, sendo admitticlo pelo « deviam ser suecessivos, apparecem agora
« simultâneos. Por último as anteriores nopresidente Oribe,—« seo alliado na guerra,
« e a cujas ordens estão as divisões auxilia- « tas dos plenipotenciarios só tractavam do
a res argentinas. »—« O brigadeiro general « desarmamento dos seos respectivos nacio« D. Manoel Oribe, a cujas ordens se-achain « naes, e ora se-tracta do de todos os estran« as expressadas tropas auxiliares, tamhera « geiros. Pois bem: ogovêrno espera ao me« o-approva em todas as suas partes.» —To- » nos, que estabelecida a reciprocidade sedas estas declarações vem involvidas em « exija cio chefe das forças sitiadoras, que
multiplicadas e intencionaes repetições — «ao mesmo tempo que se-desarmarem to« dos os estrangeiros ao serviço do governo,
que o brigadeiro general é presidente da
republica Oriental do Uruguay —de que é « outrotanto se-faça tambem aos não argenalliado na guerra—de que as divisões ar- « tinos, que servem nas fileiras cfaquelle ;
« podenclo-se aliás dar com justiça essa ingentinas são auxiliares—e de que cadaum
acceita, na parte que lhe-toca: mas o certo «terpretação ao período que prescreve o
é que Rosas acceita condicionalmente a 2.a « desarmamento dos estrangeiros armados
e 3.a proposta, e suppre a acceitação com « não só em Montevidéo, mas em qualquer
a de Oribe, em quanto este torna tambem « outra parle da republica. N'esse número
condição da sua acquiescencia uma certa « comprehendem-separticularmente ossubboa-fé,e umas certas explicações de Hood, « ditos hispanhoes,que o general Oribe manque julga serem a intenção das potências «tem no serviço, a despeito das requisições
mediadoras, não obstante serem completa- « do incarregado de S. M. C, quando já o
mente estranhas á lettra das propostas. Ve- «governo licenciou a quantos estavam em
ja-se se acceitação tal é lisa e franca , por « seo serviço, apenas se-lhe-pediu. Semdú« vida que tão justa providencia de reeiproparte de um nem de outro.
O governo em Montevidéo (como traduz « cidade houvera sido indicada de uma maRosas), de Montevidéo (como diz Oribe)*, « neira especial pela imparcialidade das poe o que reconhecem como da republica do «tencias mediadoras, se estivessem inforUruguay os representantes officiaes da eu- « macias com exactidão da composição dos
ropa, comprehendem as propostas _..a e 3.a a exércitos belligerantes.»
~
nos termos seguintes:—« Asinstrucçõesdos
A h. proposta resa assim:—« Apenas es« governos mediadores aos seosplenipoten- « tiverem desarmados os estrangeiros em
«Montevidéo, e retirados os soldados ar*
i Que explica senão falta de rasão similhante pue- «gentinos do Uruguay, levantar-se-ha o

a
«
«
«

rilidade em negócio (Tcstã magnitude?
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«bloqueio de Buenos-Ayres ; evacuar-se« ha a ilha de Martim Garcia; devolver-se« hão os navios ele guerra argentinos, quan«to possível seja, no estado em que foram
« apresados; saudar-se-ha o pavilhão da re« publica com 21 tiros ele canhão; restituir« se-hão a seos originários donos todos os
« navios mercantes com suas cargas. » —
Acccita Rosas—«devendo cessar o bloqueio
« no momento da cessação elas hostilidades,
« e ser devolvidos os vasos de guerra, quan«to possível, no estado em que se-acbavam.»
Oribe diz:—« Concorda o governo ele s.
« exc-, devendo cessar o bloqueio ele todos
« os portos do Prata, e mais pontos elas cos« tas da republica, conjunctamente com a
« cessação das hostilidades.»—« O governo
«de Montevidêo acceita esta estipulacão,
« não pelas garantias, que ella lhe-oíTerece
« para a evacuação do seo território , mas
« também para a obrigação, que lhe-impôz,
« de evacuar a ilha de Martim Garcia. » —
Ter-se-ha pois notado que Rosas modificou
a proposta, exigindo a cessação do bloqueio
simultâneo com a das hostilidades ; demais
a proposta ommitte falar do bloqueio das
costas , e sem embargo Oribe , imitando a
Rosas, a-pede gratuitamente! O caso é que,
segundo parece, assim o-prometteu Hood,
fundanclo-se n'uma carta que, ao embarcarse, recebeu-se de lord Aberdeen;mas como
esta carecia de character oíficial, e nem ao
menos tinha de Guizot outra similhante ,
não podiam assim alterar-se as propostas
tomadas de concerto, nem tão pouco as instrucções de accordo aos plenipotenciarios.
O que porém mais é, lord Howden depois
não só admittiu essas condições, maslevantou o bloqueio sem nada obter, dando assim causa a mais outro tristíssimo papel da
nação que representava! Portanto sobre bloqueios, não ba hoje questão,

O 5.° artigo admitle ser cc a navegação
«do rio Paraná uma navegação interior cia
«Confederação Argentina, somente sub«jeita ás suas leis e regulamentos, cm
« quanto arepublicaoccupar ambas asmar«cens do rio. » — « Este governo (Rosas)
« assim intende também esse seo direito
« perfeito, o qual se não alterará nem sus« penderá, em tempo ou caso algum, por
« facto de rebellião em qualquer das pro.« vincias argentinas; intendendo-se além
« cFisso que esta declaração não excluo o
«direito sobre o rio Uruguay que a Confe« deração Argentina tem em commum com
« o Estado Oriental»—-Oribe : « Respeita
« esta proposta exclusivamente ao governo
« da Confederação Argentina, esperando
« s. exc. que eguaes princípios constituirão
« a base da política elos governos inglez e
«francez acerca elo rio Uruguay, que am« bàs as republicas possuem em commum.»
Eis-aqui a 6.a cláusula : — « Fica livre«mente reconhecido que a republica ar« gentina se-acha no pleno gôso do direito
« de paz ou guerra, como nação indepen« dente ; e se o curso dos suecessos na re«publica oriental deu motivo a que as po« tencias alliadas, por certo tempo, inter« rompam o exercício cPesse direito, ellas
« declaram formalmente que ascircumstan« cias, e os princípios que as-actuaram se«riam, quando idênticos, applicaveis á
«Grã-Bretanha eá França». Este artigo
foi rejeitado pelo general Rosas, o qual até
rechaçou comdesprêso asatisfacção queincerra « reservando o seo direito para dis« cutil'-o opportunamente com os governos
« ela França e Grã-Bretanha, quanto ás ap« plicações elo princípio. »—Oribe limi«ta-se a responder que « se o texto só com« prehende a Confederação Argentina, a sua
cr applicação ele independência, no que res-
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representantes officiaes dos governos mediaclores. Sobre elle diz Rosas: —-« Sendo
« esta proposta só cia alçada do governo o« riental, compete a sua avaliação ao pre« sidente Oribe.» E assim deita o corpo de
fora, para ficar á sua vontade, porque « o
« governo des. exc, o presidente e briga« deiro D. Manoel Oribe, a-acceita em todas
« suas partes, e nos mesmos termos em que
« vem redigida, declarando desde ja, formal
« o explicitamente, subjeilar-se ao resulc( tado d'essa eleição » delaração que para
elle não foi bastante, como se-verá, cai
quanto o-foi para que em Montevidéo,
(( o governo acceilasse esta base com a
« maior gratidão. Por obter o seo fim se« derramou na republica bastante sangue, e
(( se-íizeram os mais dolorosos sacrifícios.
« Apenas chegar o auhelado momento cia
cc sua execução, será o governo escrúpulo(( so em dar as ordens, conforme a consticc tuição e a lei eleitoral, para proceder-se
(( á nova eleição, com as fôrmas prescrip(( tas, afastando para longe qualquer força
« armada. Importa todavia ponderar a imcc possibilidade cie uma paz duradoura, após
((tão fundos abalos, seo novo governo,
(( que esta eleição crear, se não achar apoia(( do na garantia estipulada pelas duas poten« cias, que concorrem para a sua creação,
« e que interessam em que se-consoiide,
(( par anão sc-renovarem as circumstáncias,
* »
« que motivaram a sua intervenção.
Sem dúvida que ahi se-consigna, em
these, o meio de verificar uma eleição livre,
e de tornar eflectiva a garantia de que ella
precisa para a pacificação não ser uma burIa. Mas como, a effectuar-se, cumpre ce* É com factos authenticos e documentados, que
der até onde o-exija o socego e interesse do

« peita ao direito da guerra, pertence em
« egual grau a republica oriental» —Quanto
aos de Montevidéo responderam á 5.a e 6."
proposta: — « Nenhuma diíFiculdade tem o
« governo de acquiescer a estas duas bases,
« por serem axiomas os direitos das sobera« nias naeionaes. »
7.° artigo:—Eííeituaclo o desarmamento
«dos estrangeiros, e evacuação dosargen«tinos, veriíicar-se-ha, segundo as fôrmas
«prescriptas pela constituição, nova elei« ção para a presidência do Estado Oriental,
« a qual se-fará sem coacção de parte ai« guina, declarando previamente o general
« Oribe que estará pelo resultado. » — Sôbre esta base, ^ quanto se-não tem escripto?
>;e quanto fica ainda por dizer ? E o nó
gordio da questão oriental; o busillis da
negociação ; olalet anguis das reticências ;
a traducção das propostas ííood.
a
2 Quem faz a convocação? Segundo
constituição, o governo... •> Quem é o govêrno? Não ba senão dous indivíduos, Rosas
c Oribe, que pertenciam persuadir que as
bases, que trouxe Hood não dão en.tida*.
de política ao governo em Montevidéo
Pois o facto é que não só lh'a-dão, não só
abnegam a Oribe, mas até rejeitam a de que
elle se-empenha em revestir-se, reconhecendo a que de facto existe em Montevidéo,
como transmissão do direito constitucional.
Quem ha-de estar pelo resultado da nova
eleição, não é o governo de Montevidéo,
que não precisa ser compellido ; hade ser
o general Oribe, que sustenta a guerra para
ser o que ja não é. A este ponto voltaremos, para mostrar como o-explicam os

respondemos, quando chega a oceasião, a falsificações,
que já não illudem aos que conhecem a tactica adoptada
dc confundir as eousas. Em taes assumptos mais vai a
lógica de factos que a dos raciocínios.

*

l Que outra cousa poderá hoje deter
ção, senão a perlcnção da presidência?

a pacifica-
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paiz, insistimos em que (visto seresta eleição « pontos da costa ou próximos, para qualo escolho onde naufraga a questão oriental) « quer logar que indicarem no interior. »
o modo prático de realisar o pensamento é : Rosas fez dizer que era cláusula que só innegociando, antes ou conjunctamente, essa. teressava á republica oriental. Oribe a-actal garantia; ou seja nomeando-se um go- ceitou « não tendo inconveniente em devêrno provisório mixto, ou conservando os « clarar, desde ja, que essa plena garantia
belligerantes as actuaes posições, expedin- cc de vidas e propriedades, começa a correr
*;
do cadaúm convocatórias para os pontos « desde a data da presente acceilacão
onde domina, e velando porque os votos « que os direitos dos estrangeiros serão resnão entrem na urna cravados na ponta das « peitados (o que sempre tem suecedido),
bayonetas. Isto mesmo requer a interven- « e que as suas representações, de qualquer
ção collectiva, e con vi mos em que d lesse « natureza, serão attenclidas conforme as
modo n'ella deva tomar parte o governo « leis da republica e a fé dos tractados vide Buenos-Ayres, procedendo porem, acto (( gentes. » O governo de Montevideo expricontínuo, ao tractado definitivo, que esti- miu-se assim : « A amnistia geral e complepule a garantia, também collectiva, que é « ta, e o mais sincero olvido do passado,
de tanta urgência e necessidade, como a paz « outra cousa não são senão a confirmação
que reclamam os orientaes, e que elles hão- « desuadoctrina, e applicaçao de uma disde alcançar, se se-realisar a fusão que os- « posição legislativa que elle propoz, apenas
« se-annunciou, em 11 agosto 18/15, ametornará invencíveis.
Pela 8.a proposta : — « Publicar-se-ha « diação das duas potências f. Quanto
<( uma amnistia geral e completa, com pie- « aos direitos e reclamações legítimas dos
« na segurança de vidas e propriedades, e « estrangeiros, o mais inviolável respeito é
« esquecimento do passado *. Os direi- «lei da nação e princípio do seo go« tos dos estrangeiros serão respeitados e « vêrno. »
« admittidasas suas legítimas reclamações,
Foi finalmente o 9.° artigo que « convin« de qualquer natureza. Esta amnistia po- « do Rosas e Oribe nos precedentes, se o go« rém não veda que os emigrados de Bue- « vêrno de Montevideo recusasse despedir
« nos-Ayres, cuja residência em Monte vi- « as tropas estrangeiras, ou demorasse des« déo possa dar justo motivo de queixa ao « necessariamente a execução tPesseajus« governo argentino, e comprometter a boa « te, os plenipotenciarios cessariam toda
« intelligencia entre as duas republicas, « a intervenção
uíterior e se-retirariam.
*
« sejam removidos para o mais próximo « Ainda porém em tal caso, antes de reti« porto estrangeiro que escolherem, ou (( rar-sé, alcançariam do general Oribe a
«transferidos, com segura escolta, dos « promessa official de uma amnistia plena
« e completa, e garantias para a segurança
(( dos estrangeiros que habitam tanto na
*
Que mais declaração ó percisa do estado de
* » Redarcidade
na
como
((
campanha
civil
segurança
de
?
vida
e
Na
plena
proprieguerra
dades, no respeito aos direitos dos estrangeiros, como
prehcndem-se os contractos, e a restituição do tomado
seqüestrado. £E como o-intendem Rosas c Oribe?
Pôde haver paz em quanto se não respeitar a proprie"
dade?

6Que significa esse termo?
f <,Podem Rosas e Oribe dizer outro tanto?
Pois bem se era essa a condição única a deba;
ter com o governo em Montevideo (conforme perten-
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guiu Rosas que acceitava a primeira parte,
e quanto á segunda se-referia ao que fizesse
o único juiz competente, Oribe, manifestando assim a sua opinião sobre as pendencias entre ambos os governos e o da confederacão ; e mui satisfeito com a escolha de
Hood, diz ser « a elle devida, em grande
« parte, a remoção de fortes obstáculos. »
Por parte de Oribe, foi dicto que« também
« acceita, tanto mais quanto os pinhores
« d'esta proposta já assentam na acceitação
« da 8.a» e acaba por fazer também suas
genuflexões a Hood, que deixará n'estes
paizes « novas recordações, amigos novos,
volvendo ú, sua pátria satisfeito e carregado de bênçãos, para ahi receber um praser novo com a digna e justa approvação
dos illustrados governos de Inglaterra e
França, que representa. » Quanto ao governo oriental « considera que esta base
« unicamente figura no projecto para que
« o governador de Buenos-Ayres acceite as
(( anteriores; porque este governo lia muito
(( tempo adoptou as que n'este projecto lhe« respeitam. Sobre a 9.a, só lhe-cabe pois
« repetir que, com quanto não tenha appli« cação possível, dando-se fiel, estricta e
« leal execução das cláusulas anteriores,
« todavia a-acceita. » Ao transuiittir esta
acceitação, disse o ministro cios negócios
estrangeiros aos plenipotenciarios: —cc Es« pera o governo que esta sua persistência
« em sentimentos de conciliação, conven« cera finalmente a Europa, que nem é da
« republica do Uruguay que tem que des« confiar, nem ao seo governo que terá de
« coegir, para a realisação de suas gene« rosas e pacificas vistas sobre as republicas
"Rosas
deram
e Oribe) £ como é que se não uniam estes belligerantes com os belligerantes francez e inglez,
J)ara compellir por força ao dissidente ou refractario?
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« do Prata. » « Persuade-se também o go« vêrno de que, em assumpto de transcen« ciência tal, são os factos que elevem res« ponder a essa. acceitação, porque é com
« elles que se-hade chegar ao termo leal de
« uma guerra desnecessária e atroz. O
« abaixo assignado * tem ordem de mani« festar aos plenipotenciarios que, se o go« vêrno da republica confia na intelligente
a disposição que preside ás resoluções dos
« governos cie França e Inglaterra, é por
« nutrir a esperança de que intenderão a
« necessidade de dar a qualquer arranjo,
(( por pacifico que seja, seguranças sólidas
« para o presente e o porvir. »
Eis-ahi, ao alcance de todos, a negociação Hood, —com as propostas em que concordaram os governos de França e Inglaterra, — com o que Rosas chama modificações, — e com as acceilações do governo
de Montevidéo, em Montevidéo, ou como
o-queira denominar a subtilesa dos modernos theologos da edade média.
Após este exame, passemos a investigar,
se essa negociação, e seos precedentes, dão
ao general Oribe entidade politica governativa ? i Se a-desconhecem aquelles poderes
ao governo em Montevidéo ? ^Se a 9.a proposta tem applicação, em quanto Rosas não
accolher as anteriores? | Se emfim o governador de Buenos-Ayres as-acceitou ?
Adoece essa negociação de vícios que atornam impraticável, ao menos em quanto
se não recliíicarem de conformidade com
os princípios e a sã moral, por parte dos
interessados e comprometlidos em sua
honra, os quaes, sem mingua de decoro,
não podem volver o rosto á constante e decidida participação que, sem retribuição de
nenhuma espécie, tomaram como princípio
* D. Francisco Magarinõs.
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de conveniência suas íntimas, extensas relações de commercio, e ao que dictam os
conselhos da humanidade e do equilíbrio
político, para intervir entre povos cahçados
dos horrores da guerra civil. Esses govêrnos, de accordo com o que haviam expressado pelos seos ministros, conde de Lourde
e Mandeville, e repetido por intermédio de
Ouseley e Deflaudis * , íizeram, como sevê, completa abstracção das pértenções de
Oribe á presidência. É verdade que, depois,
não se-occuparam de contradizer nem de
apoiar o valor d'essas pértenções; que asdeixaram correr na bôcca de Rosas e Oribe,
e que evitaram consagrar por acto próprio
o character que não podem reconhecer ;
mas também é uma verdade, ao alcance do
mais myope aprendiz de diplomacia, que
em todas as occasiões—hão reconhecido e
reconhecem como governo da republica ao
que existe dentro de Montevidéo.
Em agosto de ±SliQ os plenipotenciarios
— verdadeiros agentes ofiiciaes, — e com
esse character, disseram:— « Não estando
« assignada pelo general Oribe a acceitação
« das bases da pacificação, feita a 11 do
« corrente mez, mas somente pelo sr. Vil« lademoros, em nome (Pelle, não podem
« os abaixo assignados adciituT-a assim,
« pois (Pahi poderiam provir objecções mais
« sérias que as de mera fôrma. Os plenipo« tenciarios, da parle do general Oribe,
« não podem considerar regular uma fór* O mesmo acconleceu depois com Wale^vsky, com
o próprio lord Howden, com Gore c com Gros; e outro
tanto suppomos que terá suecedido official mente com
Southern e Le Predour. Lord Palmerston, que agora
se-deita de fóra, querendo deixar a carga ao governo
de França (lá saberá os porquês) diz ser essa uma
caso
questão interior, em que naõ tem que intrar em
algum governo nenhum estrangeiro, sendo os naturaes os que devem solver essa questão de polilica constitucional, etc.

« ma similhante á observada pelos govêr(( nos de Montevidéo e Buenos-Agres, por
(( não estar reconhecido o character de
« presidente da republica, que o general
« Oribe se-attribue, e o de ministro dos
« negócios estrangeiros que dá ao sr. Vil« lademoros. As intenções de seo govêr« no, formalmente declaradas, e assaz ince dicadas nas próprias bases de pacifica« ção, não Ihes-permillem reconhecer ao
« general Oribe em similhante charac« ter *. O resultado de uma eleição livre e
(( constitucional seria, como desde o prin« cípio o-declararam, o qne só poderia aice terar a este respeito as suas determinaa ções f.;'—- Pediu-se em conseqüência ao
(( sr. Hoocl que fosse soílicitar a assignatura
« do general Oribe nas bases do projeçto,
« ou que ao menos, (para cortar diííiculda« des) approvasse com a sua firma a do sr.
« Villademoros. O general Oribe adoptou
« esta última alternativa. — E' verdade que
« deu essa approvação como uma espécie
* D'cste texto, e de quanto havemos transcripto,
se-conclue que a polemica nos assumptos do Prata só
tem servido para fascinar; porém a argumentação de
das provas.
partido é pulverisada pela evidencia
ICorno é que a estas sc-hade responder com períodos
isolados, incompletos e falsificados?
a que aponte
f Provocámos a imprensa adversa,
um só caso em que se-haja prolongado, legalmente e
não pela força, a duração de nenhum governo constitucional, sem verificar-se uma reeleição segundo a
lei; bem como que cite exemplo de assemblea alguma
de
legislando depois de concluídos os seos poderes; ou
se-dar por actual c presente o tempo ja passado! A nao
se-ir procurar o typo ás monarchias hereditárias, apaspareça um só facto para base de argumento, que—
O
sente no que prescreve a constituição oriental
e não poderá
presidente da republica durará 4 annos
ser reeleito — lei fundamental que as attribuições da
assemblea geral são impotentes para desmoronar»
á continuação
Quanto á paz e ordem do Chile, deve-se
regular do tempo constitucional. Dos muitos factos
nao
que um contemporâneo diz terem accontccido,
conhecemos uni só que tenha analogia.
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c< de ratificação, continuando a attribuir-se «de acceilação do general Oribe, que
« o titulo de presidente, e a dar o de minis- <( não podia auctorisar com a sua acquies(( tro ao sr. Villademoros. Os abaixo assig- « cencia em contradicção com aterminante
cc nados pensam porém que a differença de « declaração das potências mediadoras *.
« fôrma que observaram, ao pedir as ac- « O governo, que tem por norte a consti(( ceitações dos governos de Montevidéo e (( tuição; que ha-de sustentar, em quanto
« Buenos-Ayres, e a do general Oribe, « possível fôr, as instituições; e a quem
« bastará para fazer constar as necessárias « nada poderá desviar do dever, que as leis
« reservas da parle dos abaixo assigna- cc do paiz lhe-impõem, lamenta que Oribe
<( dos *. Anciosamente quizeram evitar com- « se-arrogue ainda esse titulo , empregan« prometter um resultado tão desejável « do-o para conservar-se em armas contra
(( como o da paz, insistindo em objecções, (( a sua pátria, porque deseja que a repu« que nascem do uso de uma mera fôrma (( blica, no livre uso de sua soberania, pro« de palavras. Suppõem entretanto do seo « ceda quanto antes á eleição de seo suprea dever informar ao governo da republica « mo magistrado, para que a vontade nacc de tudo quanto tem occorrido, convenci- « cional possa pôr termo aos escândalos
« dos de antemão, pelo conhecimento dos « nascidos de tão irregular pertenção f.
cc seos sentimentos, de que elle appreciará « Confia pois em que o discernimento da
«as vistas dos abaixo assignados, e até' c( povoação que rodeia o governo, a dis« mesmo as-quinhoará »
<( posição que manifestam os habitantes da
O governo respondeu:—« A insistência cc campanha, e o interesse que tomam as
« de Oribe em denominar-se presidente da « potências mediadoras, tudo emíim pro« republica a ninguém pôde surprehender, « duzirá paz, e victoria dos princípios. Di« por ser corollario da dependência em que <( rei tos derivados da soberania nacional não
« se-collocou do governador Rosas; nem « se-abalam com palavras ou nomes &c. »
« tão pouco admira que seja este no munRepetimos que nada é mais persuasivo
« do o único chefe de governo, que lhe-re- e eloqüente que a verdade !
« conheça imaginariosclireitosa esse titulo,
Comparadas pois as propostas com o que
« visto haver sido esse o único pretexto com (para exigir a acceilação do governo de
cc que aquelle governador de Buenos-Ayres Montevidéo) inexactaniente se-chamou a
« mandou, e a única rasão porque Oribe acceilação de Rosas, importava explicar as
« conserva o exército argentino que occu- modificações de Oribe. Os plenipotencia« pa o território nacional. Assombrou-se1
cc porém o governo de que o sr. Hood adExpressaram-n'o depois Howden e Walewsky,
« mittisse, sem reserva alguma, a fôrma manifestando nominalmente que a negociação reconhecia o governo a que presidia o Sr. D. Joaquim
Suares.
Era com eífeito uma garantia para o governo
f E tão irregular, que abertamente negámos que
de Montevidéo, que acceitára as propostas, explicada ninguém (nem a própria legislatura, nomeada com as
a dilliculdade para a sua execução, uma vez que egual formalidades legaes e seguindo os tramites marcados
acceitação desse Mosas. Se agora a-deu, o cumprimento na constituição) possa fazer o que fez a que auctorisou
das bases Hood trará comsigo o restabelecimento da e prorogou ao sr. Oribe o que ninguém podia auctopaz, que todos desejamos. Aliás a convenção se-conver_ risar nem prorogar. É o mais clássico absurdo de
teria em uma capitulação.
quantos até hoje se-hão escripto.
J.——JíO
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rios não tinham um documento na fôrma
prescripta, que fizesse constar a adhesão
cPeste, porque a firma de Yillademoros como ministro poderá ser sustentada porhomens que estão no Cerrito, e pelo poder e
força que obriga ; poderá consideráP-as legaes o dictador de Buenos-Ayres; porém
os agentes diplomáticos dos governos europeos não podem a um tempo exercer
funeções juncto a clous governos da mesma
republica; e em vista das propostas de Inglaterra e França , que não dão a Oribe
outro character senão de general, é claro
que essa acceitação se-tornava tanquam
non esset, não podendo o documento exhibido por Hood ter mais valor que o que
elles lhe-deram e explicaram—Quce propler
neccssitalem recepla siíht, non debent in
argumcnlum trahi.
Demais, não se-fez constar, por prova
alguma, que Hood estivesse auetorisado para
qualificar as modificações de Fiosas, e menos habilitado para admittir a fôrma de que
Oribe usou; embora o agente confidencial
recebesse as explicações verbaes, coníidenciaes, apaixonadas, que suppozesse opportunas para instruir a Rosas, e a Oribe, c
condescender com elles em quanto comprouvesse a suas vistas, é certo que não
pôde negociar nem dar validade a convenções confidenciaes. Portanto os plenipotericiarios, nnicos representantes officiaes, a
quem era submettida a execução e cumprimento cPaquellas bases, não podiam subjeitar-se a estipulações diversas das concertadas entre os seos governos.
Já demonstrámos que a negociação sefrustrara logo, por falta de acceitação simpies e leal de Rosas; é pois claro que este
não pôde invocar o compromisso das bases
Hood, e que os governos de França e Inglaterra, por não terem declarado, como

deviam, que essa negativa os-collocava no
caso de operarem como o-faculta o direito
cPintcrvenção armada , deram aso a pensar
que, se o desejo de Rosas tem sido cançar
e aborrecer a Europa , a intervenção só aspira a concluir a questão, seja de que modo
for, vindo cPahi as explicações incoherentes, e as missões inopportunas, em quanto
o governo de Montevidéo, fiando-se demasiado nos precedentes, se-tem descuidado
de mandar a Londres e Pariz pessoa habilitadaque, sem involver-se nas paixões de
currículo, manifestasse os verdadeiros interêsses da republica , para que, separados
os interesses argentinos, tomasse o rumo
que aquelles governos acconselhavamascircumstancias, visto como França e Inglaterra
a final, desconcertadas pelas contradicções
em que ellas mesmas hão involvido as bases
que diziam resolvidas de accordo, parecem
separadas, paralysando as operações proprias para ventiláT-as, e querendo á força
sahir do lodaçal em que se-atolaram.
| Qual é pois a possibilidade de um arranjo, se se-persislir em tão oppostas pertenções? A união dos orientaes, sem coacção
nem temor. Será isso possível collocando
Oribe no governo, para que esse governo
presida ás eleições! ! ! Ahi eslá a clifficuldade. Esperemos para vêr como os mediadores a-superam ; como a intervenção é
conseqüente com as suas officiaes declarações, com os compromissos sagrados que
ella assumiu sobre o maispuro e sanetopatrimonio das nações—a honra—, e então
avaliaremos se houve projecto de verdadeira
convenção.... ou se a França , imitando a
Inglaterra , se-contentou com terminar a
questão, achando rasão a lord Palmerston
quando não quer rebaixar a dignidade de
um grande poder a mirar em contestação
com um aventureiro.
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INVASÃO FIUXCEZ1 M RIO DE JAMRO EM 1791.
É este um dos fados memoráveis da historia do Brasil, e sobre o qual correm aigumas versões inexactas. Em presença de
documentos authenticos é que melhor sepoderão avaliar algumas das circumstancias menos conhecidas, tanto efeste como
de análogos accontecimentos anteriores.
Suppomos poria nio prestar serviço aos que
de taes matérias se-oecupam, dando publicidade a alguns documentos que possuimos, relativos a.esse período, supprimindo
nas justificações, etc, o que fôr demasiado
individual, ou estranho aos suecessos a que
alludimos. Entre as nações européas, que
muito difficullaram o estabelecimento da
civilisação portugueza n'estas paragens, distinguem-se hollandezes e francezes. Estes
últimos, reveslinclo todas as fôrmas hostis,
foram de uma tenacidade, cuja injustiça
muito cabedal c muito sangue custou. Eisaqui, para começar, alguns dos documentos, cuja existência revelámos:

Os officiaes da câmara, que servimos
este presente anno, n'esta cidade de Nossa
Senhora da Assumpção de Gabo Frio, etc.
Certificámos que o sargento-maior José de
Moura Corte Real.... aceudiu as occasioes
necessárias com suas próprias armas e escravos seos, como se-experimenlou muitas
vezes em occasioes de navios, halandras e
embarcações do inimigo francez, que vieram várias vezes a querer lançar gente n'estas praias, e mais portos vizinhos (festa
cidade para saquearem, e o-intentaram iazer a muitas embarcações nossas, que iam
de mar em fora, e se-vieram valer d"esta
barra, e mais portos nossos, que o dito sargento maior aceudiu e defendeu com a infantaria da ordenança, por cuja causa es-
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caparam de ser saqueadas e tomadas do
dicto inimigo. E outrosim, ordenando-lhe
Antônio de Albuquerque Coelho de Garvalho, governador do Rio de Janeiro, a boa
expedição das peças cfartilharia, que lheremetteu a esta cidade, em o anno próximo
passado de 1712, para se-cavalgar e montar
em vários portos cfaqui alé o Rio de Janeiro, pela dieta costa, que são mais de 30 leguas de distancia, para Já se-ouvirem os rebates em toda esta distancia, e caminhos, que
são muito ruins e agros, assistiu o dicto sar
gento maior com seos escravos á sua custa,
com muita diminuição de sua fazenda, supprindo com os seos bois, de que se-necessitava para a conducção e carreto da artilharia, exercitando a sua infantaria da orcienança, que também com elle assistiu n'este
trabalho, no qual se-gaslaram mais de cinco
mezes, indo pessoalmente ao Rio de Janeiro,
ao exame dos dictos rebates, na presença
do dicto governador geral, o que serviu de
grande utilidade ao dicto Rio de Janeiro e
todas as mais partes efesta costa, por sc-onvirem por toda ella, etc. Cabo Frio 2 de
septembro de 1713.
Francisco de Castro Moraes, do conselho de S. M., que Deus guarde, commendador da commenda de S. Miguel do Bugalhal, da ordem de Christo, governador do
Rio de Janeiro e suas capitanias annexas, etc. Certiíico que na oceasião em que
os francezes vieram invadir esta cidade, em
12 de septembro de 1711, ordenei ao capilão de cavallos Rodrigo de Freitas Castro
fosse com alguns soldados da sua companhia para o caminho da Carioca, para não
deixar passar a gente que sahisse da praça
fez
pelo temor dos inimigos; e me-consta
tornar para dentro muita da gente que ia
fugida, c alguns me-mandou presos, que fo-
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ram castigados; porém muita da gente
que
tornava a fazer voltar para a praça se-mettiam pelos mattos; e livres das sentinellas,
se-iam para fora, até que, na noite do dia
de domingo 20 deseptembro, se-abandonou
a maior parte das ordenanças da guarnição
da praça, cindo em corpos inteiros meconsta não foi possível ao dicto capitão de
cavailos ter-lhes mão, sem embargo das
muitas diligencias que fez por isso,
por
irem todos abandonados com temor do inimigo, e não quererem obedecer a
pessoa
alguma; porém o dicto capilão se-conservou no seo posto até o último, etc. Rio, 2
de junho de 1712.

João de Oliveira, cavalleiro fidalgo da
casa de S. M., secretario de estado do govêrno das capitanias do Rio de Janeiro, etc.
Certifico que, vindo a esta cidade uma esquadra de naus francezas, e por cabo d'ella
Mr. Dugay, a invadíl'-a, o que com effeito
conseguiu, e pelo grande e contínuo fogo
que fizeram, tanto das bombas e da artilharia, me-obrigou a pedir licença, por escripto, do governador, para retirar os papeis da secretaria e livros d'ella, pelos livrar do risco de algum incêndio ; e havendo-os mettido em uma caixa, esta a-intregueiaJoão Cherem para que m'a-guardasse
no seo sitio e fazenda, o que fez, interrando-a dentro do raatlo d'clla, em cuja diligencia trabalharam os seos escravos, e os
José Correia de Castro, governador
que
mesmos ra'a-trouxeram da dieta fazenda
fui da ilha de S. Thomé e suas annexas
por
para esta cidade, etc. Rio 2 de agosto
S. M. que Deus guarde, etc. Certifico
que de 1713.
vindo o inimigo francez invadir esta cidade
com uma esquadra de naus de guerra,
D. Francisco de S. Jeronymo, por graça
sendo cabo das tropas Mr. Duclerc, as
de Deus e cia sancta sé apostólica, bispo
quaes desembarcou na paragem chamada
d'esta cidade do Rio de Janeiro, e sua dioa Goratiba, l/i léguas distante d'esta
praça ; cese, do conselho de S. M.
que Deus guare chegadas que foram á vista do nosso exérde. Certifico que em 19 de septembro do
cito, que se-achava incampado em o sitio
anno de 1710, vindo o inimigo francez a
de Nossa Senhora do Rosário, cfesta cidade,
invadir esta cidade, e por cabo d'elle Mr.
se-resolveu Mr. Duclerc a destacar todo o
Duclerc, estava de guarda, na fortaleza de
corpo de suas tropas, que constavam de
S. Sebastião, João Cherem, mercador d'esta
800para 900 soldados, em ires trossos: um
soldado da companhia do capitão
d'estes investia a fortaleza de S. Sebastião, praça,
dos mercadores João Nogueira de Abreu;
defende
esta
cidade,
e chegado que foi
que
e subindo para a dieta fortaleza o inimigo,
a tiro cie peça da dieta fortaleza e de várias,
se-houve o dito João Cherem com grande
que lhe-atiraram d'ella, os-obrigou a volvalor, indo de seo motu próprio pedir aos
tarem caras, e se-retiraram com
perda padres da companhia as peças do seo patade muitos que lhe-malaram. Em todo este
cho, para melhor defeza da dieta fortaleza
tempo, em quanto me-achei governando a
e casa da pólvora d'ella, e foi a causa dos
sobredicta fortaleza, achei a João Clierem
dictos inimigos, ainda que subiram até o
assistindo sempre como valoroso soldado,
meio do caminho da dita fortaleza, não seetc. Rio 2 fevereiro 1712.
atreverem a chegar á porta d'ella; e tudo
fez com zelo e cuidado, sem o governo ser
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sabedor de taes peças etc. Rio 12 de fe- Luiz Furtado de Mendonça, ajudante supra
verei ro 1712.
do meo terço, doente de cama ; e, sem temer os rigores de sua moléstia, sc-levantoti
Francisco Ribeiro, mestre de campo de logo d'ella e me-foi buscar ao meo
posto,
um dos terços da guarnição d'esta praça da que era na trincheira, que havia feito com
cidade do Rio de Janeiro, por S. M. que o meo terço ha praia de S. José, e n'ella asDeus guarde etc. Certifico que chegando á sistiu comigo até o seguinte dia que, gabarra desta cidade 5 navios francezes e uma nhando o inimigo a Ilha das Cobras, por
balandra, que servia de bombear, com in- se-lhe-haver retirado a guarnição e incratentos de invadir a cidade, o que não po- vado a artilheria, montaram n'ella suas badendo conseguir, fizeram desembarque em terias e morteiros, fazendo também no sea Goratiba, \l\ léguas d'esta cidade, diri- guintedia desembarque na terra firme, degindo a marcha para a dieta cidade, e in- traz de um monte a que chamam do Vatrando com effeito n'ella aos 19 de.septem- longo, com cuja noticia pedi licença ao gobro de 1710, pela parte e monte de Nossa vernador para lhe-ir impedir o clesembarSenhora do Desterro, desviando-se do nosso que, e concedenclo-me a dieta licença meexército, que se-achava formado no campo püz em marcha com o meo terço (que o-gode Nossa Senhora do R.osario, de cujo sítio vernava por impedimento do meo mestre
destacou, por ordem do governador da de campo) em a qual marcha me-ajudava
praça, Francisco de Crasto Moraes, o ca- osobredicto ajudanteLuizFurtado de Menpitão José de Almeida Soares com a minha clonça, observando o melhor terreno, por
companhia, que se-lhe-havia incarregado onde podesse com mais brevidade fazer a
guarnecer o monte de Nossa Senhora da marcha. Veiu-me então retirar o mestre
Conceição, por se-intender buscaria o ini- de campo João de Paiva Soutomaior, com
raigo com alguma manga aquella paragem, ordem do governador para me-intrincheipor ser dominante á cidade, e como tal o rar da parte do campo , onde com effeito
inimigo intrasse pelas partes clodicto monte trabalhando officiáes e soldados, se-fez a
do Desterro, marchando o dicto capitão a trincheira com brevidade, e lhe-montei h
atacar o inimigo na rua direita e travessa peças de artilharia, conservando-me n'ella
da quitanda, em cuja oceasião o-feriram até 20 do dicto mez, com as armas na mão
com duas bailas, e lhe-mataram alguns sol- por dominar o inimigo o sobredicto monte
do Valongo , e o de S. Diogo , visinhos ás
dados, etc.—Rio, 2 de Janeiro 1711;.
nossas trincheiras, onde fomos bastanteDomingos Henriques, sargento-maior de mente combatidos da sua artilharia , que
um dos terços cia guarnição d'esla praça, estava na ilha das Cobras, e de uma nau
de que é mestre de campo Francisco Ri- de guerra, matando-nos assaz de gente. E
beiro, por S. M., etc. Certifico que, avis- resolvendo-se o governador, na noite do
tando-se das fortalezas, em 12 de septem- sobredicto dia 20, a mandaratacarailha das
bro de 1711, uma armada franceza de 18 Cobras, me-disse necessitava de guia, ao
embarcações, a qual introu para dentro bre- que lhe-respondi, tínhamos de casa, offevemente, pelo vento ser muito forte, e dia recendo-se-lhe o dicto ajudante, por ser sede grande cerração, achava-se n'estc tempo nhor da ilha. e saber as melhores paragens
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por onde se-poderia atacar o inimigo ; a
qual resolução não teve eííeilo. E sendo eu
chamado, com os meos capitães, ao alojamento do governador, me-mandou propor,
pelo coronel Balthazar de Abreu Cardoso, a
retirada da praça , que se-intentava fazer;
o que eu defendi com militares rasões, mostrando todos os caminhos por onde se-podia defender , o que assim devíamos fazer,
pois nos-achavamos com poder para isso ,
cobertos das nossas trincheiras , sem havermos recebido damno algum do inimigo,
havendo rigorosamente batido com a artilharia e bombas, dia e meio etc. Conformando-se comigo os meos capitães, e
tendo notícia odicto ajudante Luiz Furtado
de Mendonça do meo parecer , o-abraçou
e agradeceu muito pelo zelo que tinha de
leal vassalo; e conformanclo-se também com
o mesmo meo parecer o governador, lherespondi, que por todas as rasões se não devia fazer c contrário. È, retirando-me com
os meos capitães para a minha trincheira,
passadas poucas horas lhe-mandei dar parte
pelo mesmo ajudante, de uma pouca de gente, que da marinha vinha retirada por orciem do seo coronel: e me-orclenou, pelo
elicto ajudante, formasse o meo terço para
fora das trincheiras ; e tendo-o formado ,
o governador com os mais cercos, orclenando-me marchasse de retaguarda, e fomos amanhecer no ingenho velho dos paclrcs da companhia; e por ser noite obscura, e de muita chuva e trovões, se-apartou
a maior parte elo povo para diversos caminhos; e vendo-me eu só com os meos capitães, ine-resolvi com elles a fazer corpo e
defender o paiz ao inimigo; até que chegou
o governador, e justou a compra da cidade; e vindo a tomar posse d'ella, etc. Rio,
2/i novembro 1711.

Manoel Mendes Pereira , capitão d'infanteria de uma companhia do terço , de
efue é mestre de campo João de Paiva Soutomaior, etc. Certifico que, sendo em 10
cPagosto de 1710 , por ordem que tive do
meo mestre de campo, marchasse com minha companhia a reforçar a guarnição da
fortaleza de S. João da barra, por se-acharem na dita barra 5 naus dos inimigos francezes, com intento de a-invadi rem, e oconseguiriam, se das dietas fortalezas lh'o
não impedissem , o que as-ohrigou a dar
fundo. Porém como o inimigo desistiu da
empresa da barra, levou ferro, correndo a
costa a buscar praia para seo desembarque,etc. Rio, 20 octubro 1710.
Vicente d'Abreu Vieira, capitão d'infanteria, &c. Certifico que, embarcando-me
com a minha companhia de guarnição em
a fragata N. Snr.a dos Prazeres, que o anno
passado, de 1805, passou ao Brasil a dar
comboi ás frotas da bahia ele Pernambuco,
em companhia d'oulras fragatas, de que
era capitão de mar e guerra Álvaro Sanches de Brito , sahimos d'esta cidade a 17
de junho do dicto anno.... a incorporar na
frota os navios que n'ella se-achavam, que
por todos faziam o numero de ll/i navios,
em que intravam duas naus da índia.... e
na oceasião que tivemos com três naus de
guerra da França, em rasão de nos-aprisionarem um navio mercantil, desmandou da
nossa conserva, ao qual as fragatas de guerra não puderam soecorrer, e fazendo o 1.°
comboi, S. João de Deus, toda a diligencia possível, nós o-seguimos, e dando-lhe
alcance, se-retiraram osfrancezes com tanta
pressa, que deixaram 110 dicto navio, que tinham rendido, 7 francezes que trouxemos
prisioneiros para bordo da dieta fragata; e
no outro dia amanheceram as dietas naus
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francezas, e vindo-nos buscar viramos para
elles, e chegando a tiro de peça lhe-demos
uma banda cfartilharia, a que não responderam; e passando por nós, arribaram sôbre a nau S. João de Deus, que se-seguia
na nossa pôppa, mettenclo-a no meio a combate com força; e sendo-nos necessário,
para ihe-accudir, dar por cfavante, o vento,
que era pouco, foi causa de se não fazer com
a brevidade que queríamos; e vencendo-se
esta difíiculdacle com summa diligencia, viramos ainda a tempo que , mettendo-nos
entre uma das naus do inimigo e S. João
de Deus, sé-ateou um rijo combate, que á
forca das nossas baterias cfartilharia e mosquetaria cederam os inimigos, retirando-se
depois de 6 horas de vigoroso combate. No
mesmo dia de tarde, tornaram os inimigos
a buscar-nos; e como a nau, que nunca largamos, foi ficando a ré, pela havermos desarvorado, vendo nós, já perto cia noite, que
os navios francèzes se~avisinliavam (Feila ,
e que a gente a-desamparava, embarcandose nas lanchas, viramos atra vez para os mesmosnavios, os quaesnos-fugiram, deixando
livre a dieta nau;e manclando-lhe metter a
sua gente dentro, a-trouxemos comnosco,
até á-pôr livre e segura, etc. Lisboa 10 junho 1706.
ESTUDOS DA LINGUA POKTUG UEZA. *
COMIDAS, BEBIDAS, BRODIOS E BANQUETES,
VAZOS.

(Apólogos dialogaes.)
1(354. — O magusto merendado entre
dois ratinhos da Beira, que de inimigos
se-tornam amigos. (D. Francisco Manoel
Apol. Dial. p. 20).
1655. — Manténs — antiga e grosseira
toalha de meza (Ibid. p. 77)
* Vide
pag. 141;
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1655. — Pereira do Conde (Ibid. 106).
1657. — Gomil e prato cie bastiões (lavores altos) (p. 226).
1657. — Pecegos do valle de Cheias são
excellentes.
DINHEIRO.

(Apólogos dialogaes.)
1655. — Tendo D. Eernando V. batido
certa moeda de ouro de 25 rcales., a que
chamou Castelhanos, D. João II que não
sofria cócegas na grandesa disse: Bem está :
se em Castella ha Castelhanos de tanto
preço, eu mandarei fazer em Portugal Portuguezes que cadaúm valha por septe Castelha nos. Seo dito seo feito. Lavraram-nos
do ouro mais fino das minas de S. Jorge, e
valem septe vezes 25 reales ou septe mil réis.
com a cruz de um lado, e do outro as quinas. Eram cie ouro fino de 2/i quilates —
(D. Francisco Manoel Apol. Dial. p. 58),
1655. —O clobrão castelhano corria em
todas as nações (Ibid. p. 59).
1655.—Vintém Navarro — assim chamacio porque devia valer por vinte, como
quem diz vinte tem (Ibid. p. 62).
1655.—Crusado moderno (Ibid. p. 51).
1655. —Uma pataca valia 320 rs. (Ibid.
p. 113).
LIVROS — L1TTERATURA.

(Apólogos dialogaes).
1655. — Livro do duello — segundo elle,
temos obrigação cie valer aquelle que nosnomea pelo nosso nome — (D. Francisco
Manoel Apol. Dial. p. 60) a que chama livro de cluello (p. 225),
1655. — Xacaras e seguidiihas cantadas
pelo povo. D. Francisco Manoel as-põe na
bôcca de um rascão musico namorando
uma escrava, p. 72.
1655. — Testamento de Pilatos cantado
pelos cegos como cousa de devoção. (Ibid.
p. 95).
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1655. — Despedida ou apartamento da
alma, intoada pelos cegos como cousa de
devoção.
1655. — Imperatriz Porcina, intoada pelos cegos.
1657. — Narvais — Barboza — Resa —
auetores de esgrima, se é que não são mestrês.

1657. — Pela grammatica latina e portugueza do padre Manoel Alvares se-insina
hoje em Itália a grammatica : e foi para esse
effeito tradusida pelo famoso Horacio Forcelino. (Id. p. 263.)
1657. — A grammatica portugueza de
João de Barros é de poucos conhecida, e
anda juneta ao seo livro de viciosa vergonha, também de poucos visto. (Id. 264).
1657. —O bispo Ozorio, Cardoso, Barboza, Amaro de Roboredo, João Nunes
Freire e outros vocabulistas, aos quaes
avantaja o presente auetor das prosódias.
(Id. 264).
1657. — D. Francisco de Portugal com-

1657.—Sobre esparsas eespinellas, vej.
folgares e espectaculos.
1757.—D. Francisco de Portugal (vid. n.
10) compoz as tempestades e batalhas, idéa
galante e namorada, que imprimiu em seos
dias, debaixo do nome de Thomaz de Jape.
Muitos annos depois da sua morte se-estamparam muitas rimas suas com o titulo de
divinos e humanos versos. Tinha composto
a Arte de galanteria, o Solitirio, os espiritos dos Portuguezes, e um famoso livro de
cavallerias, que ainda hoje se-guarda com
o nome de D. Belindo. (Id. 382).
1657.—D. Francisco Rollim escreveu a
Arte detourear. (Id. 384).
1657.—Notícia dos homens grandes em
letras na famiiia dos Goutinhos a que pertenceu frei Luiz de Souza. (Id. p. 385 e segui n tes).
1657.—Dona Bernarda e Violante do
Céo. (Id. 393).
Notícia cias obras de D. Francisco Manoel de Mello, dada por elle mesmo no seo
Hospital das letras, desde pag. 398.

poz a sua arte de galanteria, de que poucos
tem notícia, e era digna de que por ella ARTES — INDUSTItlA— ESTABELECIMENTOS PUBLICOS.
estudassem todos os galantes. —Quasi o
(Apólogos Dialogues).
mesmo fez Jorge Ferreira na sua ortogra1654. —Tauxias— (D. Francisco Manoel,
phia.— (Id. 284).
1657. — Sá de Miranda é tão vernáculo Ap. D. p. 49). Obras de tauxia são as
em seo estylo tão cerrado portuguez, qne embutidas com metaes de cores diversas,
nenhum estrangeiro pôde intendêl-o. (Id. como era freqüente antigamente em guarnições de espadas, coronhas, canos de esp. 312).
etc, etc. Vid. Bluteau. É voca1657. — A Gil Vicente seguiu, e não se- pingarda
bulo muito necessário, e de uso freqüente.
se-avantajou, Antônio Prestes, Antônio Ri1655.—As cartas das províncias só se-rebeiro, que foi o nomeadissimo Chiado, Secebiam ao sabbado em casa do correio mór.
bastião Pires, Simão Machado nas comédias
Todas as cartas tinham um só preço. (Id.
de Dio e de Alpheo e por outro modo das
p. 101).
que em prosa se-escreveram o illustre Jorge
1657.—Rendeiro das brabas. —Vid. MoFerreira auetor da Vlissípo, Aulagrafia, e diraes.
zem que Eufrozina; Francisco de Sá nos
1657. —Os offieios tem carta de examiEstrangeiros e Villalpandos, e Camões, etc. nação e bandeira.
(Id. 151).
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Poeta ! — Quão sublime és tu na terra!
—Que nome é esse teo 1—quão grande sôa!...
Quão doce é merecêP-o,
E quanto inda mais doce recebêP-o
IVum anjo que se-adore — da alta pátria,
E d'esse mundo immenso,
Que te-cerca e te-vê, te-admira c incensa!
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Então ufano
Levantaria
Radiante a fronte
Com alegria:
Ê tendo um anjo
Que me-animasse,
A cuja vista
Mc-extasiasse,

Doura-me a vida—-onome de poeta!
Oh! doce vida
Sonhos mil, roseos sonhos,] mil fagueiros,
Então vivera,
Que dão doçura aoamargôr da vida....
E do vil zoilo
Sim, — ser poeta — ter suave lyra,
Nunca temera
Decantar as acções de louvor dignas,
Cantar os benefícios que, do nume
A lingua impura,
Que augusto e sancto e grande nos-governa,
Língua empestada,
Os humanos hão todos recebido,
Que a tudo fere,
Cantar a formosura— a sã virtude,
Qual rija espada;
Cantar os dotes do anjo a quem amamos,
A voz alevantar ás altas nuvens,
Que, qual a serpe,
—Cantar mil sons d'amôr, cFamôr bem plenos,
Tudo invenena,
do
mundo
ao
festivos
redor
corram,
Que
Que ao seo açoite
Pairem neste e iPaquelle e n'outro ponto
Tudo condemna!...
Do térreo globo, marcas indeléveis
Deixando em toda a parte....
Com o dia— co'a noite — ao so!—á sombra,
oh
esta
idéa
me-extasia
!
Quanto,
quanto
Quem dera que eu tamftem poeta fosse 1... Eu descantára a todos os momentos,
Junctando as harmonias danalura,
D'ellas tirando sons e combinando-os,
Se eu fora poeta,
Qual faz o hábil musico nas chordas
Qual Byron ou Dante,
Do sonoro instrumento — Eu ajudado
Dirceo ou Durão,
De minha lyra ardente e amorosa,
Um grato descante
Da doce inspiração do anjo amado,
Tirara da lyra,
No coração — na mente os sons bebendo,
Do meo coração....
Todo o universo resoar fizera...
Se um anjo eu achara,
Gostoso cantara
Seos dons, gentileza,
Virtudes... eamôr;
A mãe natureza
Me-dera sons doces,
Repletos de ardor.
Foi feita esta poesia, tendo o auetor io annos de
edade.

Quem dera, quem me-déra — ser poeta!.,.—
A vil adulação jamais cantara,
Jamais a impudencia, a tyrannia:
Buscara na virtude — na verdade,
—N'um amor, em meo Deus, na pátria minha,
Sons p'ra o meo plectro, p5ra meo gênio canConvidara a seguir o meo exemplo
[tos!..
Os que sentem o fogo arder na mente !
Da pátria cara no áureo, fértil solo
N. xxvi.—24
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Descubríra de canto mil objectos !
Olhara seos cerrados, matos virgens,
Onde silvam serpentes, aves cantam,
E o zephyro cicía entre a folhagem.
Olhara os verdes vicejantes prados,
As florescentes várzeas, latos campos.
As altaneiras árvores olhara
Que os altos coruchéos ás nuvens levam.
Olhara esses terrenos recortados
Por mil de pura lympha arroios gratos,
Que por elles se-estendem, e formando
Vão pouco e pouco indomitas torrentes,
Que o devido tributo ao oceano
Vão soberbas pagar! —E as cascatas
Que tênue chuva em roda dilTundindo
E formando bulhões ruidosas caem,
li em leito de christaes vão transformar-se
Em seo curso veloz. — Olhara ainda
As palmeiras brazileas, os coqueiros,
Sustendo grandes saborosos cachos,
Qual no collo sustem a mãe ao filho:
As altas — ponteagudas casualinas
Com qualquer sopro logo ciciando,
E meneando os ramos e pendendo-os,
Qual meneia faceira bailarina
Os braços e o corpinho, mil figuras
Fazendo então, e ora para um lado
Pendendo, ora p'ra outro graciosa!
Vira o colibri, lindo, de matizes
Diversos, cambiantes, que pouzando
De flor em flor, a caclauma beija,
Sorvendo em beijos existência e vida !
Depois ouvira o sabiá canoro
Melancholicos sons prestando ás selvas
A colleira — o incontro — o gaturamo,
Cheios de mimos, cantos diffundindo
Fazendo orchestra ahi por esses valles,
Ou sobre essas montanhas que se-elevam
Simulando instrumentos ou gigantes,
Similhando-se a praça e o forte (Parmas
Por arraial immenso circumdada,
Do Supremo inviadas atalayas
Do brasilico Éden da pátria minha!
Tudo vira e ouvira e contemplara
E depois reunira tudo isso.

E fizera uma musica suave,
Um canto doce, ledo e agradável
E na minha tarefa me-seguiram
Os outros meos irmãos, meos companheiros!..
Quem dera -Oh! quem me-dera ser poeta!—
— Fazer falar as selvas e os rios,
As fontes chrystallinas e os ares
Com divinas canções, com dulios coros!
Subir com o pensamento em sacro vôo
Até as regiões que o Alto habita!
As nuvens percorrer — alpestres rochas,
Pairando sobre tudo um olhar d'aguia!
Fallar co'a consciência alti-clamante,
Co'a rasão que nos-mostra um ser immenso i
Falar com Elle—os Cherubins que o-cercam
Fazer á terra vir que o humano pisa !
Ser senhor e do tempo e do espaço,
Formando mundos mil na idéa novos l
Sobrepujar emulações, invejas
E o galardão das mãos do Omnisciente
Receber com a idéa que o-eleva !...
Quem dera —quem me-dera — ser poeta! —
Alta a minha missão assim cumprira]...
Mas porque não, ó céos ? — Mas quem me-imEste fogo, este estro que em mim sinto [pede ?
Pôde alguém apagar-me ? — A este gênio,
Porventura, que eu sinto borbulhar-me,
Em desejos e ardor que me-transportam
A's altas regiões do pensamento,
Alguém pode vedar-m'o ?
—Pois bem 1 eu cantarei! —Já se-me-antolha
Porvir brilhante... Eu posso—ser poeta !...—
Porém, ah! que eu sósinho, tão sósinho
Como hei-de caminhar entre os abrolhos
D'esses invios caminhos que ante-vejo ?...
Oh I nao !...—Ha-de trazer-me o alto plectro
Meigo anjo de amor—estrella—ou nuvem,
Que me-guie na vida, que rae-embale
Nos doces pensamentos que me-inlevam !
Que seja minha luz—meo facho seja...
—Qual já talvez hei visto ou já sonhado!...—
E hei-de então—ser poeta—e hei-de cantár-a
r antar a ti, Jehová—e a ti, ó
pátria!...
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Quando então eu possua um instrumento,
Um anjo que me-inspire —quando eu possa
Decantar—ser poeta—então alçando
Minha voz, ó Brasil, ó cara pátria,
Convidarei a turba de teos filhos
—Família de poetas— a unir-se
Seguindo o vero trilho da poesia,
E em seo seio tomar-me por seo sócio
E em altos, ledos cantos realçar-te,
O' pátria minha, infeitiçada terra!
E eu hei-de—ser poeta—e animado
Cantarei, aos mais fracos animando!...
Avante, avante, ó gênios brasileiros!
Avante !—E haveis colher laureis florenles !
Avante, sus! cantae—tirae da lyra
Da lyra brasiliana sons cadentes!...
Cantae dignos heróes e vossa pátria,
Qual faziam da Escossia os priscos bardos:
Ergamos o seo nome a par dos outros,
Que se-ostentam ahi já memorados!...
De nada careceis!—Acharêis cores
Nas vestes d'essas aves tão garbosas
Do vosso pátrio Éden —e d'essas árvores
Nas floreas, lindas, graciosas vestes!...

Soltae vossos hymnos,
Tangei vossa lyra,
Segui vosso gênio,
Se a bem vos-inspira!
Da glória incansáveis
Segui sempre os passos,
Assim nós teremos
Virgilios e Tassos!
Depois, quando crguerdes
A fronte com glória ,
Serão vossos nomes
Inscriptos na história.
Marchae sem receio,
Qual forte soldado
Que ao duro combate
Se-atira animado.
Soltae vossos hymnos,
Tangei vossa lyra,
Segui vosso gênio,
Se a bem vos-inspira!...
E hei lambem de cantar c—ser poeta—
Meo pensar não me-illude!
Do céo estrella ou anjo ha de trazer-me
Harpa e lyra e laúde.

Acharêis poesia, sons canóros
Dos plumosos cantores na harmonia,
No ciciar da brisa e n'esses rios
Serpeando da alta serrania !

E eu hei-de accompanhar-vos, juventude
E eu hei-de a voz erguer ,
E os lumes da verdade e a natureza
Meos guias hão-de ser.

N'essa densa floresta, qual esquadra
Coberta de luzidas armaduras,
E que trilhando ao sol ufanas se-erguem
Com suas matizadas vestiduras!

E Deus me-doará mui ternos cantos
E a pátria e meo amor;
Cantarei dia e noite—ao sol e á sombra ,
No praser e na dôr!

¦

Cantae pois vossa pátria e anatura,
E cantae vossos gratos amores,
E do Eterno, que não da lisonja,
Em as azas lancae vossas flores ¦!

E eu poeta serei —será meo gênio
Bem inspirado então,
Que Deus me-mandará mulher ou anjo
Que será meo condão!...

mis.
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Meo Deus! Senhor l então dá-me energia,
Que eu siga a recta estrada !
Oue eu preencha com honra a missão árdua
Que aos vates é traçada...
Juventude brasilea esperançosa,
Segui vosso pendor!
Nao receeis 1—Cantae pátria, heróes, virtudes
E Deus e vosso amor !...
K hei lambem de cantar—e—ser poeta—
Meo gênio não me-illude !
—Receberei do céo por anjo ou nuvem
Harpa e lyra e laúdel...
A soberana, a rainha;
Ordena!—sou teo vassallo,
ÉS tua a vontade minha...

Se ella fora em seo verdor,
(Não se-pensa senão mal)
Não seria o protector
Um ser sobrenatural.
Os annos tinha porém
Que qualquer das bruxas tern.
Mais dizia ainda o povo;
Que ao demônio ella vendera
Um íilho, que em muito novo
Da terra desappar*cêra:
E que em noites de luar
Ia ao longe viajar.
Ella entrementes vivia
Com piedoso viver,
Occnpava todo o dia
A resar, fiar, tecer:
E esmolas mui avultadas
Dava ás gentes desgraçadas.

Meo bem , não tenhas
Atroz rigor,
Cruel não sejas
Para o amor:

MU

Dá-me um surriso,
Um beijo ardente....
Por ti meo sangue
Darei contente.
TEOàMINO»

Um dia (dia espantoso
Para as gentes do logar!)
Um bispo em trem mui lusíroso
Veiu a terra atravessar;
E na casa desgarrada
Fez alto, pediu pousada.

Existia em pobre aldea
Etn solitária morada
Viuva de invernos cheia
De todos abandonada;
Porém mão desconhecida
Soccorria a desvalida.

— " Elle vem benzer a terra,
Diz o povo amotinado,
Escutae se a bruxa berra,
Olhae se fuma o telhado;
E se a bruxa em íim estoira,
Ou se-abala na rasoira. " —

Mas o povo rude tôa>
E soccorrida a coitada
Por Belzebut em pessoa,
Que vinha, de madrugada.
Visitáf-a muita vez,
Sobre um cavallo pedrez.

Mas não se-escutam motins.
Nada se-vê cie espantoso:
Gançado de esp'rar ai fim
Vai-se o povo curioso:
Um tanto descor"coado
Do espectaculó gorado.

ÍRIS.
Entrementes o prelado
Diz á pasmada velhinha:
" Não quero lhe-dê cuidado
Esta hospedagem minha.
Cêa e cama vem comigo,
Só lhe-peço o tecto amigo.
Sente-se aqui a meo lado,
Diga-me os filhos que tem:
Se a protecção cPiim prelado
Lhe-póde servir em bem,
Tenha entonces por segura
Dos filhos seos a ventura. " —
" Ali, senhor! que renovou
Minha tristeza e saudade !
Filho amado me-deixou
Na sua primeira edade:
E vejo que irei á cova
Sem d'elle ter boa-nova. " —
" Esse filho por quem chora,
Esse filho desleixado,
Eil-o aqui, mãe e senhora,
Eil-o aqui hoje a seo lado:
Eu sou esí-e descuidôso,
Tanto tempo silencioso. "—
Ella cuida inlouquecêr
Da fortuna não sonhada ;
E sem palavra dizer
Chora em seo filho abraçada.
Aos poucos inda duvida
De ventura tão subida.
Este filho recup'rado
Dom Domingos Jardo era,
Que pelas lettras deu brado,
E sahiu da sua esphéra.
Soube o povo o succedido,
Ficou de queixo cabido.
Moreira, 22 de Agosto de I8/18.
D, Maria Perjgrina de Sousa.
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0 CAPITÃO DA ARMADA E 0 GAJEIRO.
I.

" Alerta, gentes, alerta,
Duas armadas avisto,
E se os olhos não me-inganam,
São de inimigos de Christo. " —
Assim gritava o gajeiro
Da capitania d'armada,
Que no rio de Chauí
Era entonces ancorada.
E' dom Lourenço d'Almeida
D'esta armada capitão,
E retorquiu ao gajeiro
Sem mostras de turbação :
" Vê, gajeiro André Fernandes,
Quantos imigos nos-vem,
E se a cadaúm de nós
Nos-tocará sequer cem. " —
" Não será tanta fartura,
Me-parece d'esta vez,
Uma dúzia vem apenas
Para cada portuguez.
Eil-os á barba comnosco,
Vem-nos., certo, abalroar;
Parece gente aguerrida
Sobre a terra e sobre o mar. '\—
Acercam-se os inimigos,
Começa a guerra entrementes;
Mas a noite vem asinha
E separa os combatentes.
Ainda que fosse a contenda
Em forças mui desegual,
Não ficaram de peior
As gentes de Portugal.
Nem vantagem, nem derrota
Houve ifiima ou n'outra frota.

ÍRIS.
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— " E' mister, ó dom Lourenço,
Que nos-facamos ao mar;
Diante tão grandes forças
Não é vergonha abalar.

Ao sol nado sahe a armada
Sem alguma inquietação,
Até que foi abalar-se
A gram náu do capitão.

E aguardaremos ao largo
Todo esse poderio;
Não aqui, que nos-acanha
Esta estreiteza do rio. " —

Entonces cahiu sobre esta
Todo o poder inimigo,
Sem que podessem as outras
Dar-lhe soccorro em tal p'rigo.

" Senhores sim, sairemos,
Mas quando o dia luzir :
Retirar por entre as trevas
Na minha terra é fugir.

Defendem os portuguezes
Sua náu com valentia;
Mas ella de rombos cheia
Pouco a pouco se-sumia.

Mas bofé que a minha náu
Só por resto ha-de abalar,
Inda que dizem que a cauda
E' o mais ruim de esfolar.

Dom Lourenço• mal ferido
Inda forte anima os seos
A que morram por seo rei,
E por honra do seo Deus.

Porém nunca, o medo, nunca,
Portuguezes accomette!...
Escutae a canlilêna
D'esse valente grumete. " —

Mas tomou a água posse
De toda a náo, que afundou,
E só por cima das águas
O grande mastro ficou.

" Sou gajeiro desta náu,
Sirvo a Deus, e sirvo el-rei:
Antes que os peixes me-ingulam
Mouros mil lhes-mandarei.

Ainda na gavia d'elle
O gajeiro se-batia ;
Accometem-n'o sanhudos.
Resiste por todo o dia.

Sou gajeiro d'esta náu,
Não somos ímpios, judeus,
Idolatras, mahometanos,
Bruxos, reprobos de Deus.
Sou gajeiro d'esta náu,
Orpham sou, e sou mocinho,
Longes terras hei corrido,
No Porto tive meo ninho.
¦

-.,--.¦.

Viva o meu solio natal,
Viva el-rei de Portugal.

Segundo dia amanhece,
Não cede ainda o gajeiro,
Defendeu-se até á noite
Só se-rendeu ao terceiro.
O vice-rei dom Francisco,
Pae do morto capitão,
Asinha vingou seo filho,
E o brio da nação,
E libertou o gajeiro
Do glorioso captiveiro.
D. Maria Perigrina de Sousa.

nus.
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"
"
"
"

Era feliz, pois gosava
A doce posse cramor ;
Não conhecia desgostos,
Nem do ciúme o furor.

Na margem de tênue arroio,
No galho de uma aroeira,
Trinava brandos queixumes
Em voz suave, fagueira,

"
"
"
"

Não trocara minha sorte
Pela vossa condição ;
Satisfeito, nem sonhava
Com o que fosse a ambição.

Um sabiá que de lueto
Com as vestes se-cobria ;
E, no seo saudoso canto,
Estas palavras dizia :

"
"
"
"

Ambição ! fracos mortaes,
Que na maior opulencia,
Vos-devora, vos-persegue
A malfadada existência,

—" Tinha joven companheira,
"
Que, sonora, gorgeava,
" E, com seo curto biquinho,
" Minhas
penas alisava :

"
"
"
"

Que vos-conduz ao delicio,
A' traição, ao vicio rude;
Que não poupa a innocencia,
Nem acuberta a virtude !

"
"
"
"

"
"
"
"

Era feliz.... porém.... triste!
Isso bem pouco durou !
Ditoso laço innocente
Inhumana mão quebrou !

*
<>

Formoso, tepido ninho,
Pelos dous bem construído,
De molles penas forrado,
De sêccas palhas tecido :

" Dentro meos nedios filhinhos,
"Fructo de nossos amores,
"
Que, nos pios indicavam
v Seriam plumeos cantores.

' Juncto ao leito dos filhinhos
A minha linda metade,
"*
Gorgeava doces hymnos
«>
De amor, de felicidade....

"
"
"
"

Se do prado lhes-trazia
O seo mesquinho sustento,
Adejando, demonstravam
O maior contentamento.

"
"
"
"

Quando, traiçoeiro tiro
Barbara mão Jhe-dispara :
Voa o chumbo, o ninho voa;
Cáe exangue a esposa chara !

" Então minha companheira,
Escutando de praser
;>*
Mil afagos me-fazia....
" Mostrava tudo
prever !

"
"
"
"

Sangui-sedento mortal,
Que te-appellidas humano ;
E, ao que teos delidos pune,
Ousas alcunhar tyranno :

"
"
"
"

"
"
"
"

Como! a sangue-frio, a vida
Roubas ao pobre cantor !
A vida, que, como a tua,
Procede do mesmo auetor ?

?>

Era feliz, como pôde
Ser um pobre passarinho ;
Tinha esposa, tinha filhos,
Sombra, liberdade, e ninho.

¦>¦>
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" Se á
jararaca o-fizesses,
" Aos tigres,
que te-atacassem,
?>
Inda desculpa terias,
.->
Posto que mal te-imitassem.

Insana humanidade ! nem ao menos
AJ gratidão te-move o beneficio ?
Um ai de compaixão soltar não sabe
Da victima innocente o sacrifício !

? Aquella morde, se a-pisam
;
>j
Este, buscando o sustento:
99 Porém tu mordes a honra,
?>
tas por divertimento !

Assim, mundo cruel, assim profundas
O abysmo, onde has-de em breve sepultar-tc;
Torna ao cahosl.. pois de Christo o sangue
Em vão se-derramou para salvar-te ! (puro

" Mas á minha companheira,
5?
Tão innocente avesinha !
'
Que tremendo te-evitava,
" 17>
E que veneno não tinha !,..

Quantos horrores próximo annunciam
Do famoso edifício a queda horrível!
Com frenético ardor os homens auerem
Erguer novo Babel incompr'ensivel.

"
"
'¦
"

E assim me-deixas viuvo ;
SoíTrendo a dor da saudade ;
E vais impune fruiudo
A tua barbaridade.

As ambições, os ódios, as vinganças,
Da sociedade as ligações quebrantam !
Teos altares, meu Deus, abandonando,
Ao numen, liberdade, aras levantam !..

"
"
"
"

A dar liccões de moral
A teos dignos companheiros;
Refalsados; intrigantes,
Deshumanos; traiçoeiros I ?

A lei suave, a liberdade saneta
Tu, senhor, a-doaste á humanidade
No seo código eterno ! lá reílecte,
Legislador supremo, alta verdade !

'

O natural direito alli se-observa!
Falas ao coração em teos artigos!
(Nem foi dado aos humanos reformáP-os)
Mandas que os homens se-amem como amigos!
'O

Se também tens uma esposa
"
O mesmo... Não mais se-ouviu ;
Echoou segundo tiro,
O miserável cahiu ! —
Saneta
18A8.

Catharina
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de E elles não se-ámam !.. elles menoscabam
Da sábia naturesa as leis mais sanetas !..
Oh ! por isso meo Deus! por isso a terra
Geme opprimida por desgraças tantas !

MEDITAÇÃO.
7
"
'
'¦

Nos sages nous disent encore :
Peuples, hàtez votre reveil!
D'un plus beau jour chantez 1'aurore
Et c'est le coucher du soleil. "
J. Reboül.

Mundo infeliz! habitação funesta
De crimes, infortúnios, e delírios!
Como a teo creadôr, seo pae benigno
Dás, em paga de amor, cruéis uiartyrios.
V

Por isso contra nós bramindo irado
Vem dos abysmos infernal tormenta
D'impias revoluções! o sôm tremendo
De seos echos, de dia, em dia augmenta !
Charidade indulgente, paz amena,
O descanço, a alegria pereceram 1
Gloria, prosperidade, amor de pátria
Já nas sombras do nada se-involvêram.

ÍRIS.
As luscs da rasão quasi apagadas ...
Morreu entre os mortaes a confiança !..
Mas tu vives ! oh 1 ser Oinnipotente !..
Vive em ti dos fieis alta esperança 1
Abril de 1848.
D. Antonia Gertrudes Pussicii.

(Continuado do N.2SÈ pag. 176)

A profetisa tomou a intrada de Sorocámirim, e depois, desviando-se ePella, in_
ternou-se pela espessura das matas.
Ao amanhecer, a feiticeira parou subitamente, e disse apontando com o dedo:
— Eis aqui a Caverna dos infantes.
A moça olhou para esse abysmo profundo, e recuou estremecendo como um débil
çaniço, agitado por ventos impetuosos.
— Cobarcle!... — exclamou a feiticeira,
arrancando a creança, que a infeliz mãe
apertava convulsamente contra o peito,
com todas as forças ma tema es.
A feiticeira, segurando pelas extremidades do corpo do menino, e puxando-o violentamente para si, m et teu cPincontro o
joelho esquerdo no espinhaço d'esse débil
cor pinho.
Seos ossinhos cederam facilmente a esse
choque incontraclo, e estalaram.
No mesmo instante a velha, pegando no
innocentinho por um pé, e fazendo-o três
vezes voltear sobre a sua cabeça, o-arrojou
afinal ao seio d'essa horrível caverna.
Um vagido fraco e alquebrado rompeu
as sinuosidades silenciosas cPesse abysmo,
e resoou aos ouvidos da miserancla mãe.
Consummada estava a obra de Satanaz.
A feiticeira esperava um chuveiro de imprecações da parte d'essa mofina.
Não foi assim.
No mesmo instante em que se-suraiu
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esse fraco vagido nas cavidades elo abysmo,
Anacleta Gonçalves soltou uma gargalhada
estrondosa.
•

•

•

•

A infeliz estava louca.
A feiticeira empregou todos os meios
para arredáP-a cPesse fatal logar, e não podendo conseguir-o, ahi a-deixou.
Assim foi punida essa mísera, que, impelíida pelo terror, arrastada pelo gênio
infernal d'essa hedionda feiticeira, não soubera oppor energicamente as forças de um
coração materno á perpetração de um crime hediondo.
^Mas que motivos teria essa fúria infernal para matar um mísero infante, e quaes
os caatigos que a providencia sempre justa
terá reservado para punir essa cruenta
Megera?
A tradição não nos-revela, que a prophetisa da cabana commettesse este e outros
bárbaros assassinatos com a mira em recompensa pecuniária, pelo que intendemos
nós, que o instincto de tigre d'essa assassina
era o único motor cios seos malefícios; e
sua alma, requeimada como o carvão do inferno, decerto se-comprazia, ao contemplar
as contracções da morte, que agitavam os
frágeis corpinhos de suas innocentes victi mas.
A feiticeira contava 60 annos, quando
commetteu este infanticidio: era o último,
porque soava a hora da vingança de Deus,
e a vingança ele Deus é tanto mais temível,
quanto mais retardada ha sido.
Voltava elo theatro do crime, cTessa horrorosa caverna dos infantes, a feiticeira
embevecida no satânico praser que llie-banhava o coração de fera, quando immolava
um innocente ao seo diabólico instincto.
Chammejavam seos olhos como as bôccas
inílamniadas do Vesuvio; em seos lábios
N. xxvi—25

210

IRIS.

denegridos pairava um surriso infernal, e
o coração protervo lhe-palpitava com esse
estrondo delirante com que Satanaz recebe
em seo reino maldicto as almas dos infelizes destinados para eternos supplicios.
De improviso a feiticeira arrancou do
peito um brado formidável; formidável
como o som da trombeta iinal, terrível
como a ira do Deus do extermínio:
Uma cobra de immensa grandesa se-inlaçara pela cintura da feiticeira, e ambas
as mãos lhe-lambia.
Atterrada com o abraço do monstro, arrançou a velha esse grito immenso e desusado. Ao dar esse brado, pôz fóra a ponta
da lingua, ea serpente, com a destreza e rapidez que lhe-são innatas, deu um bote
n'essa língua maldicta, e desinroscando-se
da cintura da feiticeira, bateu com a cauda
nos pés da velha, cravou olhos scintillantes
de praser nos olhos espantados da prophetisa da cabana, com a mesma expressão com
que ella fascinara pouco antes a Anacleta
Gonçalves.
Mais aterrada por este beijo, a velha deu
um salto como para desprender-se da vibora, e lá foi com o joelho esquerdo sobre
uma pedra angulosa, que lh'o-fracturou:
fôra o mesmo joelho, que pouco antes havia quebrado o espinhaço de uma infeliz
creança ! Cora o desespero da dor, a velha,
que ainda conservava em bom estado duas
ordens de dentes de configuração canina,
segurou pelo pescoço da aspide, e introduzindo a cabeça na sua bôcca, trincou-a
entre os dentes.
Accomettido inesperadamente com tanta violência, o monstro inroscou-se furiosamente no corpo da feiticeira ; e ella luciando por desinvencilbar-se, rolou por
um desliladeiro, que próximo eslava.

Com esta queda, a velha teve uma syucope, que poucos momentos durou.
Acordando, viu a seos pés a monstruosa
serpente, cujo corpo estava em um motu
contínuo pela acção do veneno; a saia do
seo vestido estava em astilhas presa aos espinhos do declive; o seo corpo horrívelmente lacerado pelo forçado trajecto que
fizera atravez (Pessas escabrosidades; o joelho esquerdo fracturado ; e a lingua tão estendida que não lhe-cabia na bôcca.
A feiticeira, considerando todas estas
cousas, teve um calafrio de terror, e exclamou :
Deus! quanto é horrível a vossa vingança!
E o echo repercutiu horrivelmente:
Vingança!
E a prophetisa, de curvar a cabeça, meio
desfallecida.
De súbito lembrou-se que devia ter no
seio uma navalha, que era sua companheira inseparável. Sacando (rella, partiu a
serpente em duas metades, e applicando
uma sobre a mordedura, disse mentalmente com alegria infernal:
Venenoso réptil! mordeste-me, eu
também mordi-te ; fizeste com que os espinhos me-chagassem o corpo, e eu também
separei o teo em duas partes; embebeste
veneno mortífero na minha lingua, e eu
o-faço reverter ao teo corpo; a tua morte
salva a minha vida; é a pena de talião:
conforma-te!
Depois de ter revertido o veneno para
o corpo trucidado da víbora, o-arremessou
para longe de si com magestoso desprêso,
dizendo:
Já não preciso de ti!
Então apanhando uma das tiras do vestido, fez uma ligadura para o joelho quebrado, e tentou sahir do abysmo a que fôra
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arrojada; mas a cada instante a dor do joelho, e a fraquesa das mãos faziam com que
ella resvalasse cie novo, ede novo recebesse
em seo corpo maiores contusões.
N'essa lucta horrível, ora desfallecendo
de cançasso e dor, ora reanimando as forças exhaustas, e tentando novo, mas baidado exfôrço para sahir d'esse precipício,
vieram as trevas da noite surprehender
essa fera impotente, que rugia desesperada no fundo de uma caverna solitária.
Pavorosas imagens povoam esse sítio medonho, e a velha succumbe horrorisada ao
peso de tão aíflictivos infortúnios.
Essas visões luctuosas, essas creancas
que ella tantas vezes sacrificou ao seo furor
brutal, agora lhe-estendem lá de outro abysino seos bracinhos myrrados pela morte, e
nos seos lábios franzinos desponta um riso
de desdém. Mais alem, está um montão de
ossos d'esses anjinhos, em cuja fronte roçaram as azas do gênio da morte. De improviso esse montão toma o vulto de um gigante, que para ella se-dirige com passo firme,
rosto sombrio e austero. Esse formidável
cyclope se-avisinha. Os cabellos da velha
erriçam-se de pavor; o sangue gela-se em
suas veias; seo coração já não palpita. Elle
chega, e a-suííoca entre seos braços de ferro. Depois, arrastando-a pelos cabellos,
a-precipita em um lago de fogo.
A infeliz estava no inferno!
Um estampido medonho veiu accordár-a
d'esse delírio.
Um manto negro e tenebroso substituía
o bello azul do firmamento; os ventos desincadeados sopravam rijo; sibillavatn as
cobras; as aves nocturnas piavam espavoridas; o trovão roncava mais temível que o
rugir do leão ferido pela frecha despedida
da mão robusta de um Guayanaz; o raio
estoirava de espaço em espaço; e crcbros
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relâmpagos talhavam os ares com seos listoes de fogo.
Estou no meio do inferno ! — bradou
a desgraçada feiticeira com a força da desesperação, incarando horrorisada esse aspecto medonho dos elementos em confusão.
Em breve copiosa chuva lhe-refrescou
o cérebro, e ella, conhecendo que ainda
não estava no reino tenebroso, exclamou
com alguma esperança:
A tempestade ha-de passar.
Mas corriam as horas lentamente, e a
tempestade bramia cadavez mais raivosa.
E a chuva, aggravando as dores da feiticeira, fazia com que o seo soíTrimente fôsse de instante a instante mais incomportavel.
E o frio tinha-lhe invadido corpo e aima, e vivia ainda, mas era para que a-tracteasse mais longa e dolorosa agonia.
E ella comprehendeu, que estava prestes a ir bater os bronzeados portões da
eternidade, e depois de tão duras provas o
seo coração petrificado ainda se não tinha
aberto ao arrependimento de suas culpas!
Vendo porém que se-demorava a hora
do passamento, exclamou com inexprimivel desespero:
Ai de mim ! padeço n'este momento
o centuplo das dores, que traspassaram o
corpo de Hercules quando trajou a túnica
empestada! Esse teve ao menos um amigo
fiel para accender-lhe a pyra, onde as suas
dores acharam termo, e eu....
A feiticeira curvou a fronte com indisivel expressão.
Subitamente suas feições se-expandiram : lembrou-se da sua navalha, e procurou-a para suicidar-se, mas não poucle incontráT-a, porque Deus a-reservava para
novas provas; porque uma longa serie de
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crimes horrorosos, não podia ser purgada
pelo soíTrimento, embora cruel, de um dia
e uma noite; e porque a ira de Deus ainda
não estava applacada.
Em tractos infernaes passou a velha o
restante da noite, e viu luzir os primeiros
raios da seguinte aurora.
Semi-morta de fome, frio e dores, a mofina mais não ousou tentar sahir d'esse covil, porque suas forças estavam exhaustas.
Eram 7 horas da manhã quando escutou
uma voz que se-aproximava pouco e pouco,
até que poude ouvir distinctamente estes
versos, cantados com melodiosos accentos,
embebidos de ternura:
— Ave perdida nos bosques
Em vão procura o seo ninho :
Eu aqui tambem perdida,
Debalde busco o filhinho.
Em quanto a ave tristonha
Meiga e saudosa piar,
Eu aqui tambem perdida,
Hei-de triste suspirar.

ção partida do íntimo do coração, e approximando-se do precipício/perguntou:
—Quem sois vós?
—Uma desgraçada.
—Se sois infeliz sejaes bem vinda: assentae-vos, e dizei-me o que quereis, minha filha.
—Foi assim que eu lhe-falei, disse a feiticeira entre dentes.
—Tranquillisae-vos, continuou a louca,
e falae quando vos-approuver, mas falae
sem receios, porque estais debaixo do meo
tecto, e da minha hospitalidade.
—Salvae-me ! Salvae-me ! — bradou a
velha.
—Pois sim! o que quereis?
—Cortae um sipó comprido; segurae em
uma ponta, e atirae-me a outra para eu sahir d'aqui.
A louca obedeceu; cortou o sipó, atirou
uma ponta para o fundo da caverna, e segurou em outra. A feiticeira apanhou essa
ponta, deu uma volta na cintura, e agarrando-se no sipó, fez aceno á louca para que

puxasse.
Esta assim o-fez, com essa força sobrenatural que distingue os loucos, e já a velha
Cheios de leite meos peitos
ia vingando a borda do abysmo, quando a
Vão em breve arrebentar.
louca, ao reconhecêl'-a, largou do sipó, ex^Eraeo filho, onde está elle,
clamando:
Que não vem para mamar?
—Assassina de meo filho !
A feiticeira rolou até o fundo do abysmo,
Meu filhinho era tão bello....
recebendo novas feridas, abertas pela ponta
dos espinhos.
^Onde está? quem inVroubou ?.*.
—Corapadecei-vos de uma desgraçada,
Quero matar essa fera,
disse a velha gemendo.
Que meo filho assassinou.
—Eu compadecer-rae de vós!
—Oh ! tirae-me cFeste abysmo!
Estas ultimas notas, cantadas com ac—Tambem arrojastes meo filho a outro
cento terrível, calaram no coração da feiticeira, que exclamou involuntariamente: abysmo.
—Aqui morro de fome.
—Rem o-mereci 1
—Meo filho tambem tem fome,
Anacleta Gonçalves ouviu essa exclama-
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—Quebrou-se-me o joelho, e...
—Também quebrastes meo filho pelas
costas.
—Então não me-salvais ?
—Não.
—N'esse caso não amais vosso filho.
—Porque?
—Porque vosso filho morrerá cie fome,
se...
—Meo filho já morreu.
—Sim: já morreu; mas se eu fizer um
sorlilegio, vosso filho resuscitará.
—Fazei-o.
—Tirae-me cfaqui primeiramente.
—Jurais?
—Juro-o.
—Pois bem !
A louca tentou o mesmo expediente, e a
feiticeira vingou finalmente a borda da caverna,
—Agora —disse esta— carregae-me até
a minha cabana, e ahi farei o sortilegio.
A louca levantou-a nos braços, e ciando
alguns passos a-atirou ao chão, dizendo:
—Esperae-me aqui: meo filho está chorando: eu vou amamentál'-o, e quando estiver dormindo, voltarei.
E retirou-se lentamente, cantando as suas
quadras melancholicas.
A feiticeira respirou um momento, e ao
depois, arrastando-se como a serpente, incaminhou-se para a sua cabana.
Durante tão longo, quão doloroso trajecto, foi Deus servido que ninguém a-incontrasse para soccorrêl'-a.
Devia ser um quadro tocante e sentimental o que reproduzisse com vivas cores essa
velha meia nua , arrastanclo-se por uma estrada como a víbora maldicta de Deus, e expulsa do paraíso, cobertos os cabellos de
terra e soltos ao vento-, com o corpo chagado de mil feridas, a língua inchada e dis-
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tendida fora da bôcca, o joelho fracturado,
e morta de fome, soltando ora um.gemido
doloroso, ora uma imprecação do inferno !
Assim foi de rojo, e chegou já de noite
ao seo miserrimo covil.
Alli intrando, deitou-se em um pobre leito, e falto de todos os misteres para a vida,
estrugiu os ares com lamentosos gemidos.
Martim do Valle accudiu a esse appêllo
tão eloqüente para as almas sensíveis.
Minha boa visinha ! necessita de alguma
cousa?—perguntou elle, approximando-se
do leito da inferma.
Morro de fome, respondeu ella com
voz sepulchral.
Martim do Valle correu para a sua casa,
e trouxe sem demora a sua cêa, que constava de um frango meio assado, e meio queimado; meio assado dissemos nós porque
ainda não o-estava bem; e meio queimado,
porque o nosso bom Martim, com a pressa
com que accudiu aos gritos da visinha, esqueceu-se de retirar o frango de sobre as
brasas.
A velha o-tomou com trêmula mão, e
principiou a comer, ou antes a devorar o
frango.
Martim do Valle assistiu a esta operação,
meio contente de soecorrer a visinha, e meio
descontente de ficar sem cêa.
Um pouco aborrido, dizia entre dentes:
O boccaclo não é para quem se-faz,
nem para quem o-faz !
A velha macerava entre os cientes o ultimo pedaço do frango, quando deu um rugido espantoso, e revolveu-se na cama como
se estivesse nas contorsões da morte.
O nosso bom Martim suppôz que querendo a velha ingulir algum pedaço cie osso,
este se-lhe-atravessára na garganta, e por
isso lhe-deu três pancadas nos entre-hombros para fazer saltar o osso; mas vendo,
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sollicitude; para forrar-me ao desque os movimentos do corpo foram substi- graciosa
tuidos por um inlorpecimento glacial, quiz gosto de ouvir vossas palavras sagradas, em
como bom calholico, que a sua visinha não que eu não aceredito, approximae-vos, oumorresse sem absolvição, e correu, ou an- vi-me, e vereis que não tendes o poder de
absolver-me.
tes voou em demanda do vigário.
O vigário, que guardava escrupulosaN'este tempo era pastor das ovelhas do
rebanho de S. Roque o reverendo Manoel mente o sigillo da confissão, acenou a MarJosé Gomes Teixeira, bom philosopho, do- tim do Valle para que se-retirasse, e aptado de um coração eminentemente philan- proximou-se do leito.
A feiticeira foi fazendo a resenha de sua
thropo, e assaz austero no cumprimento
vida extraordinária, sortilegios, crimes esdos seos cleveres parochiaes.
Com taes qualidades é escusado dizer ao pantosos, e do seo pacto com o demônio ;
leitor, que o nosso bom vigário tomou o e o padre, á proporção que ia ouvindo, emseo bastão incebado, incaixou na cabeça pailidecia gradualmente, até que borroo seo chapéo velho de Braga, e correu pres- risado se-persignou, erguendo-se violensuroso ao logar, onde requeriam o seo tamente com olhos estupefactos, e exclamando convulso :
saneio ministério.
Oh! maldicta de Deus! ! !
Intrando n'essa pobre cabana, e vendo
A feiticeira respondeu a essa exclamação
a inferiria semi-morta, começou o padre a
com uma gargalhada retumbante.
resar a sua oração.
O padre precipitou-se fora cl'esse covil
Apenas tinha elle proferido as primeiras
deixando bastão e chapéo; e dipalavras, a velha, voltando do seo espasmo, hediondo,
zem que o seo assombro durou alguns dias.
disse rispidamente:
Pouco depois da retirada do vigário e de
Suspendei!
Martim do Valle, um vulto, rebuçado em
O vigário ficou assombrado.
longo capote, introu com passo lento na
A feiticeira continuou :
Quem sois vós, e que vindes aqui fa- cabana cia prophetisa.
Admiro mais que ninguém, disse o
zer ?
Está em delírio, observou Martim do vullo, a fôrça do vosso poder mágico e
Valle.
presciente, e venho por isso implorar-vos,
Sou o vosso vigário, o mensageiro da que me-digais o que é feito da minha
palavra de Deus, que me-acho em toda a amada.
A velha não respondeu.
parte, para ministrar os soccorros espiriOh! — continuou, o vulto, o vosso
tuaes áquelles que, como vós, estão prestes
silencio me-revela grande desgraça! Diga atravessar os umbraes da eternidade...
Retirae-vos, atalhou a infêrma com nae-vos, por quem sois, dar-me notícias
azedume; retirae-vos, que não hei mister de d?ella.
Ha obstáculos que estorvam de vosvossos soccorros!
Filha minha ! tornou o padre, as ben- aproximardes cfella, respondeu a feiticeira,
çãos do céo não podem prejudicar a quem quebrando o silencio.
Obstáculos! redarguiu o vulto com
vai transpor o limiar da vida sem limites!
Pois bem ! para livrar-me de vossa assomo. Nunca o vosso coração foi abrasado
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Abandonada de todos, a infeliz velha foi
pelas chammas de amor, pois se tivesseis
amado, saberieis, que não ha obstáculos que transportada para o bairro de Campo-Veramor não vença. Se ella estiver além de um de, que dista tres léguas da villa de S. Rorio caudaloso, bem que fraco nadador, eu que.
affrontarei a sua torrente impetuosa, e o
Vinte oito annos são decorridos, e duamor me-dará Torças para vingar a margem ranle tão longo período, essa desgraçada,
opposta ; se estiver incerrada em uma torre abandonada quasi da Providencia, solitária
alcantilada e inaccessivel, ahi chegarei fa- em uma miserrima cabana, tem sorvido de
cilmente, porque o amor me-dará suas azas minuto a minuto todo o fel de uma vida
ligeiras; se estiver em uma masmorra, guar- mais dolorosa do que a morte,
pois se-condada por cem portas de bronze, e se lá serva ainda hoje no mesmissimo estado,
mesmo um pensamento seo me-pertencer, que acima descrevemos.
arrombarei essas cem portas como se fosDeus se-amercêe de sua alma !
sem frágeis tabiques; e seja não vive, irei
S. Roque, 20 de junho de 1848.
disputál-a ao domínio cia morte. Oh 1 diAntônio Joaquim da Roza.
zei-me que é feito cfella?
Está louca.
A PERPETUIDADE DAS QUADRILHAS.
Que importa? o meo amor a-curará.
São geralmente as modas eousas tão
Quero saber onde ella está.
A velha deu a Astolfo as necessárias in- ephemeras, e transitórias,
que muitas vezes^
dicações para que elle descubrisse a infeliz mal se-vai generalisando uma,
já apparece
Anacleta.
outra, que a-destróe, e lhe-succede com esO mancebo seguiu irnmediatámente em pantosa rapidez. Um chapéo novo, um coprocura d'ella, mas nunca mais de um nem lete, uma casaca, uma calça, fato, de que
de outro se-soube notícia. É provável que ha pouco me-proví, dentro de um mez, e
a morte unisse os seos cadáveres na ca- ás vezes de uma semana, tenho de o-desver na dos infantes.
presar, que já se não usa ; porque cheSessenta dias após d'esta scena, que vi- garam novos figurinos pintados de Pariz,
mos de esboçar, a feiticeira estava curada da ou desembarcaram cfalli figurinos vivos, e
fractura do joelho, mas tinha ambas as per- ambulantes, que já vem trajados de outra
nas destendidas, duras e inflexíveis, de modo maneira, ás vezes diametralmente opposta,
que não podia pôr-se de pé; a lingua ti- e sempre bem !
nha tomado tal volume, que parte cFelIa seQue voga não tiveram as valsas figuradas,
conservava fora da bôcca, cahiram-lhe to- o rii, e a gavotta ! Que furor não causou o
dos os dentes e cabelios; os braços ficaram saracoteado Meudinho ! Mas todas essas
myrrados, e os dedos retorcidos uns sobre danças foram comparativamente de curta
os outros; seo corpo era um esqueleto no duração. As
quadrilhas porém já existem
de um sepulchro; e além de tudo isto do- ha bastantes annos, e levam
geito de ter
res horríveis a-assaltavam a todos os ins- uma vida secular.
£ E qual será a rasão
tantes, e a miséria e a fome com seos dedos efeste
phenomeno ? \ É por ventura a quade ferro ajudavam a comprimir esse corpo drilha o non plus ultra das danças ? Bem
amaldiçoado.
considerada, mal se-lhe-póde dar este nome;
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porque não tem passos, não tem attitudes
próprias, e é tal, que nem ha mister aprender-se. Moços, velhos, magros, gordos,
tortos, e aleijados todos põem-se em restea,
e entram a seo gosto nas quadrilhas. Não
ha companhia de recreio, em que estas logo
se não arranjem. E em verdade o que é
um baile,, o que é um sarau (soarê á franceza) senão quadrilhas, e mais quadrilhas
quasi sem interrupção ? Quem deixará de
ter observado o cuidado, a diligencia, o
trabalho, o afati, com que certos marcadores andam acima, e abaixo acertando, e
ajustando asesquipações dançantes, que sedevem succeder umas ás outras,, afim cie
que descancem estas, em quanto aquellàs
estão na moagem ?
Onde está pois a inquestionável estima
das quadrilhas, aliás tão invariáveis, e monotonas, que vêr umas é vêr todas? Creio,
se me-ingano, que todo o mérito cfessas andancias a compasso cyphra-se na facilidade
das conversinhas, e no indispensável passeio final. Como estamos no século das
luzes, até se-inventou uma espécie de dança
(as quadrilhas) para as-derramar agraciavelmente, e com profuzão. Em quanto este,
ou aquelle par está parado, que gratas, e
proveitosas cousas não está dizendo o cavallieiro á dama, que lhe-fica ao lado ! Já vi
um, que tinha ao pé de si uma mulher tão
magra, que bem se-lhe-poclia chamar pente ; porque só tinha espinhaço e cientes :
e que gabos, e que finezas que dirigia
aquella Venus o meo Adonis barbudo !
Terminada a tal dança, cada cavalheiro
trava do braço da respectiva clama, e começa então o indefectível passeio pelas saIas, pelos corredores, e pelas varandas,
E ahi que se-derramam profusamente as
luzes. Um está explicando ao seo amável
par a grande cliílcrença que vai da eschola

clássica á eschola romântica. Diz cathegoricamente, que Corneille, Crebillon, e Racine eram uns piegas, uns chacocos na arte
dramática : que os grandes mestres são
Shakspeare, Victor Hugo, e Alexandre Dumas. Outro vai dando notícia dos melhores
romances, e das novellas mais modernas, e
de melhor gosto, inchendo de grandes gabos principalmente aquellàs de taes producções, em que as mulheres e as filhas
pregam boas lograções,ebigodeiam aos maridos e aos páes. Quem tracta de modas,
matéria importantíssima, sobre a qual pôde
licções de
ler de cadeira : quem vai dando
i
ternura, de requebros, e de sentimentalismo. Os menos práticos, porém mais
positivos, não cessam de abarrotar de incomios, elouvaminhas ao seo par incantador,
cujos olhos, ainda que sejam como os do
porco, são sempre dous astros, os dentes
de neve, os lábios rubins, as faces de papoila. A menina com estas e outras finezas está-se lavando em nm mar de vaidades;
mas pro formula sempre diz com ar risonho e bondadoso, que não gosta delisonjas,
que bem sabe que nada tem cie formosa,
que está contente, porque não é torta, nem
aleijada, cadaum é, como Deus o-fez, e outros logares communs, que as mais velhas
cie ordinário insinam ás mais moças.
Que progresso não é o do século , em
que felizmente vivemos! Nossos avós foram
uns grandíssimos tolos, uns patetas insopportaveis. Traziam emparedadas as mulheres, e as filhas, não consentiam, que ellas
communicassem com homem algum, áexcepção de seos irmãos, de seos tios e primos, quando já eram casados, e sujeitos de
maior. Muitos levavam o seo rigorismo a
ponto de não querer que as meninas aprendessem a ler, nem escrever, de maneira que
privavam-nas de um grande bem, conser-
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vavam-nas n'um estado quasi selvagem, e
aferrolhadas cm casa, como em um serraIbo, só porque podiam abusar cias vantagens da civilisação!
Mas hoje que differença, graças ao progresso do espirito humano! Hoje as nossas
jovens não só aprendem a ler, escrever, e
contar, como traduzem, e faliam o francez,
são versadas na vastíssima erudição dos romances, e das novellas, apparecem em toda
a parte, conversam com os homens, e nas
quadrilhas tem o seu Atheneu, o seo Portico, a sua academia: finalmente é tal a mudança, que se-ha operado na geração actual
a este e outros respeitos, que talvez alguém
queira dizer com Seneca o moralista—Et
(juce fueruntvitia, mores sunt.—Os vícios
d'oulr'ora são os bons costumes de hoje.
Mas a dizer a verdade eram por ventura
nossas avós mais seguras, e mais honestas,
do que são hoje suas netas? Creio piamente
que não, antes me-inclino a pensar, que esses
recatos, essas excessivas cautellas, que setomavam, provinham talvez do desfavoravel conceito, que então se-fazia de um, e
outro sexo. N'esses ferrenhos tempos havia
sem dúvida mais malícia proveniente (Pessas
mesmas privações, d'essa clausura, (Pesse
rigorismo, em que tinham o bello sexo.
Hoje é tudo pelo contrário, hoje nenhum
receio ha, ainda que homens, e mulheres
vivam mixturados,e baralhados, como reis,
condes, e sotas nas cartas de jogar. E qual
será o joven de educação, com umas barbas
tão grandes, tão graves, tão circunspectas,
que ouse abusar (Pessas franquezas, e aproveitar o lanço para seduzir uma menina, aliás
(lotada de tanta prudência , e sabedoria ?
Todo esse progresso é devido em grande
parte ás quadrilhas, que porisso devem de
ter longa duração, se bem que por outra
parte parecem não estarem em harmonia
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com o estado actual da civilisação os romances negros, e os mais estimados, em
os quaes os homens são demônios, as mulheres víboras, o amor um inferno, e a vida
um cabos. Nada (Pisto porém derogou o
alto, e profundo merecimento das quadrilhas, que se-podem denominar outros tantos lyceus, onde os amáveis pares passeiando conversam, e conversando derramam as
luzes, e fazem rápidos progressos na sciencia do senliinentalisino, do romantismo, e
das novellas. (O Carapuceiro).*

MACROBIO.
São raros os que contam mais de íiovénta annos de edade. Aos costumes, a virili—
dade antecipada, ao pouco exercício corporal, ao abuso dos alimentos se-deve attribuiriPeste clima salubre o invelhecimento
prematuro, a terminação da vida; e nós
esquecidos das causas, que intorpecem os
nossos dias, nos-admirâmos quando vemos
um, ou outro nonagenario gosar das suas
faculdades physicas, e moraes, e dar esperanças de que augmeiUará ainda o número
dos seos janeiros: assim parece não desagra* Do nobre auetor da
publicação clássica, intitulada — O Carapuceiro — recebemos o inédito que seacaba de ler, e a importante promessa de assídua coadjuvação. Pelo preceito que a nós mesmos impuzemos,
calâmo-nos sobre o mérito d'este artigo e de seo auctor; todavia não hesitámos em transcrever as poucas
linhas que, em Lisboa, no nosso periódico — A Restauração— n. 907, escrevíamos, cm 18io:
«Um dos escriptores vivos, em lingua portugueza,
« mais original, mais gracioso, e mais popular na terra
« dos nossos irmãos, é sem dúvida o redactor do antigo
«jornal —O Carapuceiro. —O seo estylo faz muitas
« vezes lembrar o do famozo Addison, e numerosos
« escriptos do nosso collega nada tem que invejar aos
« optimos do Spectator.... Tencionâmos dar algum
« exçerptp d'csle -estimado auetor, cujos artigos são, em
« toda a parte, lidos com particular prazer. »
N. xxvi—26
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dará a seguinte publicação.—Na cidade da
Itabira da provincia de Minas vive, e no
pleno goso de suas faculdades inlellectuaes,
o capitão Thomé Nunes Figueira, que nasceu a 20 de dezembro de 1775, tendo hoje
mais de 93 annos de idade, e forte como
está, promette ainda muito mais: teve um
filho natural antes de casar com D. Anna
Maria Coelho, com quem viveu 65 annos,
o de tão longo consórcio teve apenas dous
filhos; porem dos dous filhos legítimos, e
do natural tem tido 252 descendentes, dos
quaes vivem 155, e fàjléçeram 100.
DIALOGO
DAS

( Continuação do N.° 2o, pag. 173.)

Br.. * A capitania do Rio Grande, que
foi povoada, e fortificada por mandado de
sua magestade , por Manoel Mascarenhas,
homem capitão, que era de Pernambuco, e
por Fcliciano Coelho de Carvalho, capitão,
que era da Parahiba no anno de 1597, está
situada em seis gráos da parte do sul. Tem
na bôcca dá barra uma fortaleza muito bem
provida, assim de soldados, pagados da fazenda de s. magestade, como de artilhêriá,
com a qual se-defende a iutràdá dos piratas
francezes n'aquelle porto, aonde costumaVara a ir espalmar suas náos, e a prover-se
de água e mantimentos, e ainda a carregar
de páo brasil, que compravam ao gentio da
terra, a troco de resgate. Assiste n'esta capitania um capitão por s. m., o qual se-provê de três em três annos: não ha n'elles ingenhos de fazer açúcares mais de um até este
anno de 1618 **, por a terra ser mais dis* Rio Grande.
V Anno de 1018.

posta para pasto de gados, dos quaes abunda em muita quantidade até intrar na capitania da Parahiba, que lhe-está conjuneta.
Alv. Deixemos logo esse Rio Grande por
estéril, épassemo-nos á capitania da Parahíba, porque já a-vi gabar de muito boa efertil, ejunclamente mc-aífirmaram que eustara muito dinheiro á fazenda de s. m., e aos
moradores de Pernambuco não pequeno trabalho e despesa a sua conquista e povoação.
Br. * A capitania cíá Parahiba eslá situada em septe gráos e meio da parte cio sul:
mette-se entre ella c a de Pamaracá o Cabo
branco, bem conhecido dos navegantes
Esta capitania é de s. m., por se-haver povoado á custa de sua fazenda, e da mesma
maneira a-são as de mais para a parte do
norte, de que até agora tractámos. A Parahiba, por ser fertilissima, e lavrar muitos
açúcares nos ingenhos, em que se-fazem,
que no seo districto estão situados não
poucos em número, usurpa o terceiro logar
em grandeza das de mais capitanias d'este
estado; porque, tiradá-a capitania de Pernambuco, que com muita razão tem o primèirb de todos, e logo a da Bahia, a quem
se-dá o segundo logar, posto que seja cabeca de toda a província do Brasil, por assistir n'clla o governador geral, bispo, e
casa da relação, logo esta capitania da
Parahiba occcupa o terceiro logar, porque dá rendimento á fazenda de s. m. nos
dízimos, que se-pagam da colheita de suas
novidades de açúcares, gado, mandioca, e
mais legumes, em cadaúm anno passante de
doze mil crusados, e estes, a fora o que
Ihé-môritá nas alfândegas do reino os açucares, que n'ellas entram, lavradas n'esta
capitania, que são em muita qualidade ; e
tenho por sem dúvida, que se não estivera.
tão conjuneta com a capitania de Pemani* Parahvbn.
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buco, que já se-houvera augmenlado no seo
crescimento, com se-haver começado a povoar por poucos, e pobres moradores, posto
que mais valorosos soldados do anno de
1586 a esta parte; porque no mesmo anno
me-lembra de haver visto o sítio, aonde está
situada a cidade, chêa de casas cie pedra e
cal, e tantos templos cobertos de matos.
Alv. E que damno é o que faz a capitania de Pernambuco a esfoutra com a sua
visinhança? porque eu tenho para mim, que
antes lhe-clevia ser de proveito, por se-poderem seos moradores prover com facilidade d'eila de tudo o necessário pela sua visi nh anca.
Br. Antes isso é causa de não haver ella
ido em mais crescimento ; porque como
tem Pernambuco tão chegados os seos moradores^ se-costumam a prover d'ella das
cousas cie que tem necessidade, fazendo levar para esse effeito muitos açúcares, que
commutam pelo que compram, com o que
ingranclecem de cadavez mais a capitania
de Pernambuco, e diminuem a sua. E a razão é porque deixam de vir as náos a ella,
que viriam, se os seos moradores esperassem
por ellas para se-haverem de prover do que
lhes-fosse necessário, e para esse effeito
reservassem os seos açúcares. As náos, que
vem ao seo porto, não podem dar a sabida,
que quizerem, ás suas fazendas, que trazem,
nem menos carregarem com a brevidade,
que lhes-era necessária; e por este respeito
vem poucas, sendo a capitania capaz de
carregar em cada anno vinte náos.
Alv. Esse inconveniente podéra s. m.
remedear com facilidade, mandando que
se não navegassem d'essa capitania açucares para a de Pernambuco, e com isso ficava atalhado esse damno.
Br. Assim o-tem mandado ; mas o descuido dos capitães, pouco cuidado, e menos
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curiosidade dos do governo da terra, em ofazerem cumprir, accrescentando-se a isso
a muita facilidade, com que os governadores geraes dispensam o contrário, desbarata tudo de maneira, que só deixa de levar
açúcares para Pernambuco aquelle que os
não tem.
Alv. Não devera de ser assim ; porque
sendo essa capitania da Parahiba de s. m.,
tinham obrigação seos vassallos, e ministros,
de trabalharem pela augmentar, e não procurar de ingrandecer a capitania de Pernambueo, que é de senhorio, por esse modo, com damno tão notável de esfoutra de
seo rei, que Ihe-tem custado tanta despeza
a povoação cl^ella.
Br. Sim custou, com muitos capitães, e
armadas que para o effeito de sua conquista
mandou, do reino com presidio de Castellianos, que assistiram na guarda de suas
fortalezas, o que nunca vimos nas de mais
conquistas, que se-fizeram por todo este
estado.
Alv. E qual é a rasão, porque metteu
s. m. mais cabedal na povoação, e conquista d'essa capitania da Parahiba, que
costumava metter nas de mais ?
Br. Foi por respeito do seo bom porto,
no qual costumavam os piratas francezés ir
a reparar suas náos, e ainda a carregar do
páo cio brasil, que commutavam por resgate com o gentio Pitigoar, e com elle, e
mais presas, que tomavam pela costa, tornavain a fazer sua navegação para França,
com notável prejuiso de todo o estado do
Brasil, e tudo se-atalhou com s. m. se-fazer
senhor do seo porto e barra, que por ser
com muita força defendida dos piratas francezes, confederados com o gentio Pitigoar,
senhor de lodo o sertão bellicosissimo, e
inclinado a guerras, custou muito trabalho
e despezas fazel-os reduzir á nossa amisade,
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e desvial-os da que tinham com os france- junetas umas com outras, capaz de se-pozes, sendo forçado aos nossos, para se-ha- derem recolher dentro n'ella
quinze hover de conseguir este eífeito, fazerem mui- meus; a qual cova tinha de alto,
para a
tas intraclas com mão armada pelo sertão a banda do nascente, de septe
para oito paidentro, principalmente a urna serra da Co- mos, e da banda do poente treze até
quaaonde
estava
o
em
torze palmos; e alli por toda a redondesa,
paota,
gentio juncto
muita quantidade, por ser fertilissima; e que fazia na face da
pedra, se-achavam
como tal se-aííirma d'ella produsirá muito umas molduras,
que demonstravam na sua
trigo, vinho, e outras fructas de nossa Ilis- composição serem feitas artificialmente.
Primeiramente cia banda do poente cPesla
pa íi li a.
Alv. Qual éa rasão porque se não apro- cova, na mais alta face d'ella, estavam cinveitam os nossos d'essa serra, que dizeis ser coenta moças todas conjunetas,
que totão abundante ?
mavam princípio debaixo para cima, de
Br. Não o-fizeram até agora por estar um tamanho, que similhavam, no modo
um pouco desviada para o sertão, e o gen- em que estavam arrumadas, o em
que setio, que n'ella habitava, andar desinquieto; pinta por retablos o rosário cie Nossa Semas já agora tem mandado s. m. que se- nhora ; e no cabo cPestas moças se-formava
povoe, chegando para esse eífeito da dieta uma moldura de feitio de rosa ; e é de adpovoação Duarte Gomes da Silveira, com vertir que os mais dos caracteres, que setitulo de capitão-mór da mesma serra. demonstravam n'esta cova, se-arrumavam
cPonde assistem já na doutrina dos índios da banda do poente, aonde da
parte direita
religiosos da ordem do patriarcha S. Bento das cincoentas moças, em um cotovelo,
com muito frueto de suas almas; e a um ho- que a pedra fazia, se-demonstravam outras
mem, amigo meo, de credito, ouvi aífirmar trinta e seis moças, como as demais, cias
com outros mais, haver-se achado nos tem- quaes nove d'ellas corriam ao comprido
pos atrasados na mesma serra uma novi- para cima, e as outras tornavam atravez
dade, eestranhesa, queme-causou espanto. contra a mão esquerda• e em cima cPellas
Alv. Pois não me-incubrais o que vos- todas estava outra rosa, como a
primeira,
disse esse homem haver achado n'essa terra. e logo um pouco mais abaixo estava ouBr. Relatou-me por cousa verdadeira tra similhante rosa, e
juncto cPella um
que andando Feliciano Coelho de Carvalho, signal, que parecia caveira de defuneto,
capitão-mór, que foi da dieta capitania e logo contra, á mão esquerda se-formapela mesma serra, fazendo guerra ao gentio vam doze moças similhantes ás demais, e
Pitigoar, aos 29 dias do mez de dezembro no alto cPellas, que era conjuneto ás cindo anno de 1599, se-achára, juncto a um coenta primeiras,
pareciam uns signaes ao
rio chamado Arasoasipe, que por ir então modo de caveiras, e da borda direita cio
sêcco, demonstrava somente alguns poços cotovello estava uma cruz; e logo
para a
de água, que o calor de verão não tinha banda esquerda na face da
pedra, se-dcainda gastada ; e que alguns soldados, que monstravam em seis
partes cincoenta moforam por elle abaixo, toparam nas suas ças, e em uma elas
partes estava uma rosa
fraldas em uma cova, da banda do poente, mal clara,
porque parecia estar gastada do
composta de três pedras, que estavam con- tempo; e logo adiante estavam outras
nove
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moças similhantes ás primeiras; e por toda
a reclondesa da cova se-viam pintadas ouiras seis moças ; e na pedra, que se-assentava em meio das duas, estavam vinte e
oito signaes, ou caracteres, divididos em
tres partes cora mais tres rosas, que osaccompanhavam : e o que de tudo era de
mais consideração, era o estar entre duas
pedras uma que botava a borda sobre as
outras arcadamente com estarem tão juncias, que por nenhuma parte ciavam logar a
se-podêr raetter por ellas o braço; e na
pedra cio mais baixo da cova pareciam doze
moças da própria maneira das que temos
mostrado, e no meio d'ellas se-formava ura
circuito redondo, com mais uma rosa, pintada perfeitamente. E é de notar que todas
as rozas eram de uma mesma maneira, excepto uma, que tinha duas folhas com a do
meio. E pela redondeza d'esta cova estavam
as molduras, ou caracteres, que tenho dicto.
Alv. Certamente que imagino, que devem de ser caracteres figurativos de cousas vindouras, que nós não intendemos;
porque me não posso persuadir que a nalureza esculpisse de persi esses pontos, rozas, e de mais cousas, sem intervir a indústria humana; e pois não podemos intender similhantes segredos, dcixae-as alli
para outros melhores intendimentos, e passemo-nos a tractar do mais que há que dizer
da capitania da Parahíba.
Ba. Governa-se por um capitão-mór;
que de tres era tres annos é provido por
s. ra. Tem na bôcca da barra uma fortaleza provida de soldados pagos da sua fazenda
cora o seo capitão. Não está bem fortificada por culpa dos governadores geraes, que
se-descuidam deo-mandarem. fazer á cidade,
que está situada pelo rio acima ao longo
d'elle: posto que pequena, todavia é povoada de muitas casas, todas de pedra e cal,
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instruída de tres religiões, que n'ella assistem cora seos conventos: a saber ; o da ordera do Patriarcha S. Bento, e os religiosos
de N. senhora do Carmo, cora oscloSerafico
padre S. Francisco da província capucha
de santo Antônio, que tem um convento
sumptuoso, o melhor dos d'aquella ordem
de todo o estado do Brasil. No espiritual é
esta capitania da Parahíba cabeça cias de
mais cia parte do norte de Pernambuco
adiante, porquanto se-intitula o prelado
administrador da Parahíba. E' capaz a capitania de lançar de si todos annos vinte
náos carregadas de açúcares, parte para a
banda do sul com a capitania de Tamaracá.
Alv. Pois dizei-me d'ella.
Br. Está situada a capitania de Tamaracá em altura de oito grãos da banda do sul
da linha equinocial; e d'ella é hoje senhor,
por s. m., o conde de Monsanto. Tem hoje
a povoação a uma ilha conjuncta ao seo
porto, e barra, chamada Tamaracá, da qual
toma o nome toda a capitania, que contêm
em si muito boas terras, pelas quaes ha
ingenhos de fazer açúcares, que pagam
pensão ao senhorio, o que não fazem os
moradores, que são das capitanias de s. m.
porque estas pensões Ihcs-iinportara muito
juntamente com aredizima, que se-lhe-devc
por suas doações de todo o rendimento que
a fazenda de s. ra. colhe d'ella : no antigo
teve cincoenta léguas de costa, nas quaes
inlràva o districto da Parahíba, de que
s. ra. desmembrou, pela haver povoada á
sua custa, parte com a capitania de Pernambuco, entre as quaes estão raettidos
marcos que dividem as suas terras.
Alv. Passemo-nos á capitania de Pernambuco, porque desejo summamente ouvir tractar d'ella em particular, pela muita
fama, que tem adquirida no mundo de
grande, rica, e abundante de tudo.
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Br. Essa capitania é tal, que se-antecipa colmadas de mercadorias de muito preço,
á sua riqueza, e abundância, a fama, que de toda a sorte, em tanta qualidade, que
cfella dão os que a-viram pelo olho. É cie semelha uma Lisboa pequena. A barra de
senhorio, porque de presente é governador seo porto é excellentissima, guardada de
o capitão cFella, por s. m.,Duarte Coelho, a duas fortalezas bem providas cie artilheria e
os navios esquem importam as pensões, redisima, e ou- soldados, que as-defendem:
tros direitos, que cFella colhe em cadaiun tão surtos da banda de dentro , segurissianno, ao redor de vinte mil crusados, im- mos de qualquer tempo , cpie se-levante ,
furioso, porque tem para
portando os seos dízimos, alfândega, páo posto que muito
do Brasil, no estado, em que hoje está a fa- sua clefensão grandíssimos arrecifes, aonde
zenda de s. m., perto cie cem mil crusados; o mar quebra. Sempre se-acham n'elle ane isto a fora os açúcares, que se-navegam, chorados em qualquer tempo do anno mais
e entram nas alfândegas no reino, aonde de trinta navios, porque lança de si em cacento e vinte, carpagam os direitos devidos n'ellas. Está si- claúm anno passante de
tuada em oito gráos da parte do sul da linha regados de açúcares, páo cio Brasil, e aiequinocial. Chama-se a principal villa do godões. A villa é assaz grande , povoada
seo districto, aonde concorre, e se-ajuncta de muitos e bons edifícios e famosos temtodo o commercio, Olinda, nome que lhe- pios, porque n'eíla ha o dos padres cia Comderam seos primeiros povoadores, depois panhia de Jesus, o dos padres de S. Frande
que descubriram cie um alto, cPonde está cisco da ordem capucha da provincia
situada a formoza vista, que campêa, a qual, Santo Antônio, o mosteiro dos Carmelipela exaggerarem por tal, disseram 0'linda. tas, e o mosteiro de S. Bento com religioEstá esta villa situada em uma enseada, cia sos da mesma ordem. Etn todos estes mosqual saem duas pontas ao mar: de uma teiros assistem padres de muita doutrina,
tFellas se-fórma o cabo tão conhecido no letras, e virtudes. De pouco tempo a esta
mundo por de Sancto Agostinho, e a outra parte a-divicliu S. Santidade com mais as
se-chama a Ponta cie Jesus, por n'ella estar capitanias cie Tamaracâ , Parahiba, e Rio
situado um formoso templo cios padres da Grande, do bispado cia Bahia de Todos os
companhia, chamado do mesmo nome. Con- Santos, creando n'ellas novamente por adtêm em si toda a capitania cincoenta léguas ministrador Antônio Teixeira Cabral, prede costa, que toma princípio, cFonde parte lado mui consummado nas letras, e virtudes,
com a ilha de Tamaracâ até o rio de S. Fran- com titulo de administrador da Parahiba.
cisco, e dentro n'ellas ha infinitos ingenhos Acha-se mais na villa um recolhimento para
de fazer açúcares, muitas lavoiras de man- mulheres nobres , com nome de mosteiro
li mento de toda a sorte, criações sem conto de freiras, posto que até o presente vivem
de gado vaccum, cabras, ovelhas, porcos, sem regra. É capaz toda a capitania de Permuitas aves de volataria e outras doraésti- nambuco de pôr em campo seis mil homens
cas, e diversos gêneros cie fructas, tudo em armados com oitocentos de cavallo, porque
tanta cópia que causa maravilha aquém o- toda a gente nobre são por extremo bons cacontempla, e com curiosidade o-nota. Den- valleiros, e por se-presarem muito d'isso,
tro da villa de Olinda habitam innumera- costumam ter seos cavallos bem ajaezaclos, e
veis mercadores com suas logeas abertas, paramentados. Os padres cia Companhia tem
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escolas públicas, onde insinam a lêr, escrever, e latinidade; e pelos mais mosteiros seíêm as artes, e theologia, d'onde saem consummaclos theologos. Pela terra a dentro,
posto que seos moradores senão alargam
muito pelo sertão, ha muitas cousas que notar por grandes, assim de rios caudalosissimos, árvores cie summa grandesa, alagôas,
e outras cousas. E a mim me-lembra no anno
de 591, vindo de seguir uns inimigos Pitigoares, em cujo alcance fui com gente armada , por haverem dado um assalto na
mata do Brasil, aonde mataram alguns homens brancos, incontrar com uma cova, a
que o gentio da terra dava nome de Ganiury, muito digna de consideração.
Alv. Pois dizei-me o que vistes n'essa
cova.
/
Br. Cheguei a pár d'eüa de noite, aonde
me-aposentei com a gente, que me-seguia,
por me-convidar a fazêT-o um rio, que por
alli corria, de frigidissima água , e depois
de estarmos aposentados, mostraram os In—
dios grandíssimo pavor de se-avisinharem á
bôeca da cova. E crescendo de cadavez mais
este receio, o qual passava ainda nos mamalucos filhos de brancos, dizendo que indubiiavelmente morreria logo todo aquelle
que ousasse intrar pela cova a dentro. E
tão arreigado estava este temor n'eiles, que
não foi poderoso a lh'o-tirar, com íhes-pedir que não arreceassem cie chegar á cova,
porque ihes-aíürmava que era graça, e disparate mui grande o cuidarem que os-poderia matar. O que vendo que aproveitava
pouco com todos elles, desejei ver a causa
de tanto receio; e querendo pôr em effeito
este desejo, com dous soldados, que mequizeram accompanhar, levando outros tantos brandões accesos, intrei pela bôeca da
cova, achando grande resistência nos morcegos, de que eslava povoada, que espan-

n$

taclos da claridade, vinham sahindo para
fora, com nos-darem grandes porradas no
incontro, que comnosco faziam: comtudo
passámos adiante, caminhando pela cova a
dentro , que se-alargava em algumas partes, e em outras se-tornava a estreitar, até
que topámos com um pequeno ribeiro, que
por debaixo corria de frigidissima água , o
qual passando, se-alargava mais a cova, fazendo um recôncavo, pelo qual (o cousa estranha!) estavam arrumados innumeraveis
alguidares, que por serem muitos me não
arremeço a querer-lhe signalar o número,
que cadaúm cFelles tinha em si a ossada de
um defunto inteira,com a caveira em cima,
porque parece haver sido aquella cova de
mortuorio antigo do gentio; e do que mais
me-maravilhei, foi aíTirmarem-me os índios,
posto que eu não o-experímentei, que muitas pessoas brancas haviam já intrado n'a~
quella cova, e que quebrando alguns alguidares, e tornando a intrar no outro dia
n'ella, os-achavam inteiros e sãos, e com
a ossada dentro.
Alv. Isso tenho eu por fábula, posto que
o modo da cova me-pareee estranha; e foigára de saber se pelos seos arredores se-demonstravain alguns vestígios de povoações.
que por alli houvesse havido amigas, porque então crereriamos haver-se trazido d'elIas essas ossadas a sepultar n'aqtielle logar
por esse modo; mas não as-havendo, parece grande curiosidade trazerem-se de longe
para effeito de os-metterem alli dentro.
Bl. Ao redor da cova não havia senão
grandes inatas, que no modo de sua composição, e grandesa, davam indícios de serem creadas logo depois do dilúvio universai.
Alv. Assaz de grandezas me-tendes relatado cFessa capitania de Pernambuco, das
quaes me não espanto, pelo muito que já a-
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com alçada em bens moveis de tres mil crusaclos, porque passando da dieta quantia,
dão appellação para a relação da cidade de
Lisboa. Todos estes desembargadores, e
mais officiaes da casa, são pagos de seos
salários da fazenda cie s. in.
Alv. Tenho ouvido a muitos homens experimenlaclos nas cousas do Brasil, que
essa relação^ que assiste na cidade cia Bahia,
dá mais perda ao estado, cio cpie causa proveito aos seos moradores.
Bu. Verdade é que a relação da Bahia
se-podéra muito bem escusar, e efesa opinião fui eu sempre, e assim o-signifiquei
por muitas vezes ao bispo de coimbra D.
Affonso de Castelbranco, sendo governador
de Portugal; porque além cie fazer essa
casa muita despeza á fazenda de s. m., pogrande.
Ba. A capitania da Bahia está situada clendo reservar o dinheiro, que com ella
em treze gráos da banda cio sul da linha gasta para outras cousas mais úteis para o
equiiiocial: é de s. m., e como tal cabeça seo serviço, ella não corresponde com
cio estado do Brasil, por ter sido onde reside aquelle efleito, que se-imaginou fizesse com
o governador geral, porque alli lhe-mancla a sua assistência no Brasil: e o ingano nass. m. ter o seo assento, posto que cie pou- ceu cie que como os moradores de todo este
cos annos a esta parte se-ha defraudado estado se-achavam molestados e aggravaeste mandato em grande maneira, porque dos cias insolencias, de que usavam os ouse-contentam mais os governadores de as- vidores geraes, que antes da casa tinham a
sistirem na capitania cie Pernambuco^ ou administracção da justiça em sua mão, por
seja por tirarem cfella mais proveito, ou se-livrarem de tão pesada carga, concorres. m., pedindo-lhe que lhes-mandaspor estarem mais perto do reino, que efisso ram a
não saberei ciar a causa certa. Também é a se uma casa da relação ao Brasil, que as
Bahia sede da cadeira episcopal, onde as- sentasse na Bahia de todos os sanetos, na
siste o bispo na sua Sé, com conegos, clere- fôrma, que estava assentado no estado cia
zia, e mais dignidades, pagados todos da índia na cidade de Gôa, no que se-ingafazenda de s. m. do rendimento dos dizi- naram, porque poderam reduzir a justiça
mos ; e da mesma maneira assiste na cida- em melhor fôrma; e pela não considerarem
de, que toma o nome da Bahia de todos os tão bem, se-acham agora involtos no damsantos, a relação com muitos desembarga- no presente.
Alv. Folgara de saber qual é o damno,
dores, chanceller mór, juiz dos feitos d'elrei, e da fazenda, com seo provedor mor que causa a relação, que assiste na Bahia,
dos defunetos, os quaes determinam, edeci- aos moradores do estado; porque creio que
dem as causas de todo o estado do Brasil, se s. m. intendera que lhe não era de pro-

ouvi ingrandecer. E para que levemos a
costa inliada, dizei-me que povoação lheíica mais visinha para a parte do sul.
Ba. Segue-sc-lhe logo a povoação, e fortaleza de Sergipe cfEl-Rey, cousa pequena,
e só abundante de gados, que n'aquellaparte se-criam em grande cópia. É capitania de
s. ra., aonde tem uma fortaleza, e capitão
com soldados, que defendem o porto cios
piratas, vedando-lhe o fazer suas aguadas,
e prover-se do necessário, como coslumavam fazer antes de alli haver fortaleza visinha com a capitania da Bahia, cabeça de todo este estado do Brasil.
Alv. Pois dizei-me das grandezas cfessa
capitania, que não elevem ser pequenas,
pois a-fez s. m. cabeça de um estado tão
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um caixão de açúcar:
veito, que escusara de despender tanto di- para sua despeza
considerado que devera
tenho
sustental-a.
que
em
pelo
despende
como
nheiro,
negócio da justiça) tomar ouRr. O damno é este. Todos os morado- s. m. (n'este
meio mais útil, o que redundara cm
res cVcste estado, nas capitanias, onde mo- tro
commum beneficio do estado. (Continua),
ram, são liados uns com outros, ou por parentesco, ou amisade ; nunca levam seos
necespleitos tanto ao cabo que lhes-scja
AlAlTOUUíUIÀE
sario concorrerem por fim com a appellaou
anBahia
cia
relação
á
;
porque
^ão d'ellas
les cfisso se-mettem amigos c parentes
Boas manhas, não dinheiro
concertam,
Fazem meu filho cavalheiro.
por meio, que os-compõem, e
ADAGÍ0.
de maneira que põem fim ás suas eousas, e
CAPITULO I.
appcllação
irem
de aqui nasce
poucos por
Sc queres conhecer o villão
á Bahia; e esses, que vão lhes-fôrá de mais
mette-lhe o poder na mão.
(lllFÃO.)
utilidade a todos os moradores do Brasil
A rápida mudança cTuma sorte mesquiseguirem-os para o reino; porque a mim
ine-acconteceu já (não uma, senão muitas nha para outra opulenta, insoberbece orvezes) mandar alguns papeis a despachar á dinariamenté os favorecidos e os-torna
Bahia, c no mesmo tempo, que os-mandava egoístas : não é regra sem excepção, nem
o também com muitas.
para lá, mandar outros similhantes para
Antônio Cosme, pequeníssimo negoreino, e virem-me os do reino muito antecipados dos da Bahia; porque como toda ciante c contrabandista das raias de Portüesta costa se-navega por monções, suecede gal, chegou a adquirir grandes cabedaes e
incontrar-se com alguma contrária, que di- com elles uma vaidade desmedida. Era,
lata muito o despacho dos negócios: cie apezar da sua riqueza, tão pouco conceimais que não ha nenhum morador em todo tuaclo por aquelles que o-viram pobre, e tieste estado tão desamparado, que não tenha nha parentes cm tão baixa condicção na
no reino algum parente, ou amigo, a quem sua terra natal, que decidiu ir viverem Lispossa mandar seos papeis dirigidos porap- boa, logo que tivesse disposto o seo negocom cio a poder sofrer esta mudança.
pellação; e mandando junctamenle
Sua mulher, de familia também pouco
elles um caixão de açúcar, basta para a sua
despcza, o que não accontece na Bahia, abastada, não tinha ao menos parentes que
ou co- a-invergonhassem ; seos pães eram mortos,
porque nem todos lá tem parentes,
nhecidos, em falta dos quaes lhes-fica e seo único irmão tinha, em pequeno, ido
sendo forçoso haverem de seguir pessoal- para o Brasil.
Antes de Antônio Cosme ler a idéa de
mente suas causas, com muita despeza, que
fazem na jornada, sendo-lhes necessário mudar de terra teve 11111 morgado (isto é,
levar para isso dinheiro de contado, que um filho) que o-inlouqueceu de prazer. Sua
custa muito a ajunetar-se no Brasil; o que
* Este conto original e inédito acaba de nos-ser renos
dicto,
tenho
papeis mettido pela sua auclora, a sra. D. Maria Peregrina
não suecede, como
que se-mandam ao reino, porque basta in- de Souza, assaz conhecida dos nossos leitores. Tenciocommendarem-se a parentes ou amigos, e namos il-ó dando suecessivamente.
N. xxvi—27.

220

nus.

mulher, que era tão vaidosa como elle c
muito mais tola, depois de muito scismar,
decidiu que o mor gado se-chamasse Rh adamantho ; nome que n'uns versos havia
topado.
O cura quiz-se oppor, dizendo, que
aquelle nome era de cães e não de gente;
mas teve de ceder, porque os páes do menino tomaram em seo brio não descerem
das suas tamancas, e atenuavam que iriam
antes baptisar seo filho á Turquia elo que
consentirem que Ihe-fosse posto um nome
como qualquer lagalhè tinha.
No anno seguinte houve egual contenda
a respeito cPuma menina que nascera d'este
par tão assisado, e que a mãe quiz se-chamasse Alexina, nome que ella tirou cPuma
novella muito do seo gosto ; e, depois cie
alterna altercaeão, fez-se como ella queria.
Partiu finalmente Antônio Cosme com a
família para Lisboa, e com a mudança de
terra pôde variar os seos usos e tratamento,
semquelhe-rissem na cara, como succcdia na sua viila natal.
Nunca mais chamou como antes a sua
mulher — cc a minha Maria » —, ou — a
minha companheira; » — mas sim — cc a
senhora dona Maria Justiniana »:—quanelo fallava com outros e a ella em familiaridade lhe-chamava — cc menina » — apezar
(1'ella ir começando a deixar de ser menina.
O nome cPelle teve também uma alteração,
dous nomes romanos foram incaixados entre os seos dous de baptismo e de família.
Dona Maria Justiniana, ao por o nome
ele Alexina a sua filha, havia sonhado açordada um bello futuro para ella. Devia Alexina ser uma fonnusura de embasbacar ; e
julgava já vêl-a, depois de grande divagar
por subterrâneos e castellos deshabitados,
até que algum príncipe incógnito allia-fosse
buscar para casar com ella.

Como não ficou pois esta mãe sonhadora, ao ver que sua filha não promettia
belleza nem saúde ! ! Era uma menina debil e frouxa, e que muito tempo se-julgou
mesmo aleijada elas pernas, tão tarde pôde
desembaraçasse a andar!
Vendo a esposa de Antônio Cosme gorar-se cPestc lado toda a sua esperança de
vindoura grandesa, voltou-se para Rhaclamantho, que promettia ser um bello e forte
mancebo.
Antônio Cosme, que nunca approvára os
projectos de sua mulher sobre sua filha,
pois não queria partilhar com ella uma fortuna que devia pertencer inteira ao berdeiro ele seo nome e prosapia, dizia-lhe
satisfeito :
— cc A pequena não pôde viver, e assim
é melhor; se tivesse duração era um tropeço para a família. Olha, menina, consola-te de Alexina não ser o que esperavas,
com a lembrança que as filhas são muitas
vezes as que deslustram as famílias nobres,
casando com farropilhas. » —
O irmão de dona Maria Justiniana tinha
deixado o negócio pouco depois que chegára ao Brasil; assentou praça, distinguiuse na guerra, e se-adiantou espantosamente; a consorte de Antônio Cosme, que primeiro falava ePeilc chamando-lhe—cc mano
brasileiro »—passou a nomeáP-o—-cc mano
capitão— » e com o correr dos tempos —
cc mano major — mano coronel; — )> e por
fim —- cc mano conde: » — e foi então que
nunca lhe-sahiu da bôeca: mas vamos a
passo; ainda lá não chegámos.
O pequeno Rhadainantho levou uma eclucação... como era ele esperar de taes genitores. Não havia vontadinha que se lhe não
fizesse, defeito que lhe não augmentassem,
erro que lhe não embutissem. A todos os
instantes o-gabavam na presença, de bom-
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nada n'este mundo. Ella fazia
contavam
elle
Se
por
valentão.
e
ingraçadò,
to, esperto,
em tudo que lhe-insinacabia, batia-se no chão ; se um criado o rápidos progressos
'am ; e seo mestre conhecendo que elle não
elle
de
não contentava
prornpto (ainda que
lhe-insinar quanto ella
sufficiente
era
para
no
criado
era
bugio)
llie-pedissc a torre tíò
— devia saber, rogou a dona Maria Justiniana
lhc-diziam:
vezes
Muitas
se-batia.
que
aquella menina a uma mestra,
a O pae é feio, ha-cle apanhar: » — ou: — mandasse
os trabalhos próprios do seo
«baia na mãe, senhor Rhadamantho, ba- para aprender
— « Minha
respondido:
foi-lhe
sexo;
porém
melhor
la; » __ c elle se bem lh'o-diziam,
(ilha não precisa trabalhar, senhor padre,
era
e
vivacidade
sua
a
e
o-fazia ;
galanteria
mal mandãl-a a uma mestra
íiear-nos-ía
c
diInventavam-se
nuvens.
ás
elevada até
a ter-lhe mestra em casa,
emquanto
fora;
nos
menino
o
clesanojar
veríimenlos para
tempos de
tem
ella
poucos
e
que?
muitos
para
eram
;
seos dias aborrecidos, que
vida; que coma e durma, e não nos-impeça
vil,
e
vehável
família
a
uma
que
pagava-se
» —
sua
a
muito.com
presença
de
Rhadamantinha um pequeno da edade
O padre João doía-ihe o coração, ao ver
tho, para que l/ie-emprestasse essa mísera
o desprezo e incúria com que era tractada
c
brinco
ser
dias,
os
todos
creanea
para
creança com disposições tão boas, e
uma
Cosme.
de
Antônio
martyr do filho
uma mestra, á qual pagava do
"'
arranjou-lhe
á
edade
chegou
Logo que Rhadamantho
ás escondidas da seordenado,
mesmo
seo
mestre
deram-lhe
de aprender a ler,
por
da casa, que pensou fazia um favor
um veneravel ecclesiastico, que por grau- nhora
ao padre, deixando viver a dita mestra no
déza veiu viver em casa cio seo discípulo.
de Alexina, que era no sítio mais
O menino havia de ser um portento, se- quarto
retirado cia casa, e cFondc raras vezes tinha
conheceu
mestre
o
seus
pães, porém
gundo
de sair.
depressa que tinha um benefício simples: licença
Ao menos recebeu a mísera menina os
Rhadamantho não queria ver livros nem
cuidados e lições de pessoas estranhas, já
dar
com
elle
teimavam
se
e
para
papeis,
os carinhos e aííecto
lição ia tudo raso,... e sem ceremonia ati- que lhe-minguavam
rava com livros e tinteiros á cara de seos de seus pães.
CAPITULOU.
pães ou mestres, viveza que fazia rir muito
O menino quer pão e iiisino.
dona Maria Justiniana. O pequeno chama(Adagio).
va a seo mestre o padréco — ou — mestraOu fosse pelos muitos estudos em que o
ço padre João, — e este tinha instrucções
Alexina, ou pela repara chamar ao seo discípulo o senhor Rlià- padre João raetteu
damaního. —Aturava o mestre tudo isto, clusão em que sua mãe a-fazia viver, a metempo havia passado meporque era grande a mesada que recebia nina, que algum
extremamente e deu sérios
para ver um rapaz pôr tudo de pernas para lhor, emagreceu
dia
o ar, e porque ia ganhando aííeição a Ale- cuidados a seo mestre. Vendo elle um
xina, que era dotada cie muita docilidade. o médico em casa (ia vêr Rhadamantho que
estava de perfeita saúde) pegou pela mão
e de iodos abandonada, menos d'el!e.
E pois que Rhadamantho tinha guerra de Alexina e lha-foi apresentar, bem conaberta com os livros, empregava-se o padre tra vontade de dona Maria Justiniana, que
tal.
João em dar lições á menina, que seos pães dizia se-invergonhara de filha
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Disse o médico que aquella menina não
tinha outra doença senão frouxidão, e que
os ares do campo, passeios, e sobretudo
banhos de mar lhe-dariam saúde e robustez.
Logo que elle sahiu, disse a mulher de
Antônio Cosme:
— « Bem dizia meo mano coronel já em
pequeno que muito bruto havia no mundo!... Não quero que um tal alarve trate
mais do meo rico filho. Atreve-se aquelle
charlatão a dizer que Alcxina pócle sarar!.., »
O padre ousou dizer que não seria máo
experimentar o tractaincnlo que elle apontara ; c que sabia (Puma família da sua amizadc que ia para o Porto e (Falli para a Foz,
cm companhia da qual a senhora dona Alexina podia ir e tomar os banhos de mar,
sem fazer despeza a seos pães.
Dona Maria Justiniana replicou zangada:
— « Cuida o senhor padre que eu consentiria que filha minha fosse como uma
mcndicante por esse mundo sem uma aia,
e um escudeiro ao menos? Se ella fosse o
que devia, veria o senhor padre se eu
olhava a despeza para tractar (Folia: mas
.Alexina tem a morte estampada no rosto, e
não pôde ir longe. » —
~ « Minha senhora, respondeu elle carregado, não sabe o que Deus tem para fazer; deve procurar todos os meios de dar
saúde a sua li lha, que pôde ter longa vida. »
—« Não pôde, senhor padre, não pôde!..
c Deus nos-livre que assim não fosse... De
que serviria esta infesada no mundo?...
Deus a-despene depressa. » —
A pequena poz-se a chorar timidamente :
— ((Retira-te!... bradou aquella boa
mãe, ninguém te-póde soffrer: és a creatura
mais importuna que na minha vida tenho
visto!... Vae para o teo quarto e não nosempeças. » —

Alexina se-retirou soluçando.
No mesmo instante introu Antônio Cosme, e disse, pousando o chapéo:
— «Venho maravilhado!.. estive em casa
de certo bofarinheiro... »—
«Pois vais a casa (Pessa gente?... interrompeu a mãe de Rhadamantho. »
—((Assim me-foi preciso por causa d'um
negocio. »
« Mandasses lá um lacaio. »
« Não sabes o que dizes, menina; não
está em uso mandar os lacaios tractar dos
negócios. »
—« Mas as pessoas dedistineção saem do
trilho da gente baixa, e introduzem coisas
novas. »
«O que tu quizeres!... mas vamos ao
caso. O bofarinheiro, que digo, tem um filho
que escreve perfeitamente, faz contas como
eu, sabe francez e anda no desenho; e o
nosso Rhadamantho não sabe escrever o
seo nome!... é uma vergonha!... »
«O menino não ve que o nosso filho
é tão joven... »
« Muito rnais novo é o filho do bofarinheiro. Rhadamantho fez já doze annos;
da edade (Pelle já en estava n'uina lo.... já
eu sabia tudo que hoje sei. »
« Não, que o senhor padre não tem
tido o zelo que devia para insinar o seo
discípulo: todos os seos cuidados são para
Alexina, como se fosse para insinar uma
menina que nós Jhe-pagasseinos... »
—« Minha senhora, disse o padre João,
procure outro mestre. Eu não sei insinar
um menino que não quer aprender, e no
qual não posso pôr mão nem dedo. »—
« Hoje em dia, senhor padre, estão postergadas as punições, sobretudo entre gente
nobre. O senhor padre tem idéas muito
rançosas. Com amor, senhor padre, com
amor c carinho é que hoje se-insina: c o
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meo rico filho é como era o mano coronel; cousas cPoutra sorte, aqui cFel-rci contra
Deus!...
por mal ninguém o-leva. »—
Veiu outro mestre para Rhadamantho, e
O padre teve desejos de dizer que nem
por mal nem por bem ; mas conteve-se em foi-lhe afíiançado um bom prêmio, se fizesse
respeito a Alexina , que desejava continuar com que o discípulo aprendesse a ler; a este
a proteger e insinar, e por isso só replicou se-fez promessa de vestidos ricos, um caque sc-retiraria n'esse mesmo dia, não po- vallo, brinquedos e golodices, se tivesse a
dendo cumprir o seu dever, mas que pedia complacência cie aturar o aborrecimento de
licença para ir alguma vez ver a senhora pequenas lições.
Apezar de tão sábias disposições , Rhadona Alexina. Esta licença foi concedida ,
pois não obstante estar dona Maria Justi- damantho poucos progressos fez , e continianna pouco satisfeita com o mestre de nuou a ser o avesso do sábio e justo rei seo
seo filho, gostava que elle viesse visitar sua patrono. Saltar, correr, martyrisar os ani(ilha: era uma grandesa que esta menina mães, bater nos criados , escarnecer de
tivesse um padre director (titulo que con- seos pães, e particularmente consumir sua
tava dar-lhe) para ajudáP-a a metter no céo, mãe, eram as oecupações favoritas d'este
novo semi-deus. Seus pães começavam a
e o mais depressa melhor.
Alexina chorou muito por perder seo achar demasiadas as suas travessuras; pomestre e mestra, únicos entes que n'este rém dona Maria Juslinianna para accomo—
mundo lhe-haviam mostrado aííecto, ainda dar seo marido e animar-se a si dizia:
mudar... ha-de
que nenhum cFelles fosse carinhoso. O pa- «Elle é muito novo... ha-de
clre, bem que não fosse rico, disse á meni- ser o modello dos cavalheiros... ha-de sena que, se quizesse, podia conservar a mes- guir as pisadas do mano coronel. »—
tra algum tempo mais, visto que tanto senCAPITULO III.
tia perdêP-a, mas Alexina tinha uma razão
—De pequeno verás que boi terás—
muito prematura, e adevinhára que o padre
Ri feio campesino.
João pagava á mestra de seo ordenado; não
Recostada n'um sofá, lia dona Maria Jusquiz pois consentir que elle continuasse a
dispender com ella, desde que seos pães lhe tiniana os jornaes brasileiros, emtanto que
não pagavam a elle. E era cPesta assisada seo filho á poríia com Jorge (o pequeno escreança que diziam seos pães:—«Deus nos- cravo de seos caprichos) dava saltos mortaes
Se ainda por cima das cadeiras e mesas, imitando um
livre depressa cFeste tropeço
fossem meninas para freiras então podia pelotiqueiro que tinha visto.
--« Está quieto, Jorge, disse a esposa
Alexina viver sem nos-clar receios de que
desdourasse a família, e sem tpie temesse- de Antônio Gosme com affectada gravidade,
mos defraudar muito o patrimônio do mor- excitas o senhor Rhadamantho a saltar, e
a mim me-incommóda
gado; mas nas actuaes ordens de cousas o isso lhe-fará mal, e
que Deus deve fazer é leváP-a cedo para o esse barulho. »
O pequeno parou.
reino da glória. »—
—« Salta, Jorge, retorquiu o senhor
Ha muitas pessoas como estes bons pães,
se não queres que te-faça
que crêem Deus obrigado a seguir o plano Rhadamantho,
»
que elles lhe-traçam , e se Deus dispõe das saltar pela janella.
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Tornaram ambos a saltar, a qual mais
saltaria.
—« Jorge ! eu mando-te pelas orelhas
pôr na rua; » exclamou dona Maria Justiniana.
—« Quero ver isso!.... tornou seo docil filho. Atreva-se a pôr-lhe um dedo, c
verá o bom e o bonito. »
« Tem juizo, meo filho, isso fica-te
mal favoreceres um villão. Está quieto,
Jorge, ou mando-te açoutar. »
—« Salta, Jorge, ou corto-te as orelhas
com a minha navalha ; já sabes como ella
está afiada. »
<( Estejam quielinhos, isso é muito
feio, e estorvam-me de ver se vem nas folhas novas do mano coronel. »
(( Eu vejo isso, cm quanto o diabo esfrega um olho, e deixe-nos vossa excellencia em paz. »
Chegou-se o senhor Rhadamanlho a sua
mãe, c despedaçou-lhe os jor.naes dando
grandes risadas, não obstante o muito que
ella se-afadigou para subtrair-lh'os; e disse
a final satisfeito : .
« Eis ahi tudo em tiras. Ah! ah!...
ah!... Olha, Jorge, como é bonito a mãe a
fazer bico !. . faz uma cara... safa!... Não
tc-assusle.s, eu le-defenderei. Vamos fazer
a sorte dos boleos; podemos já saltar sem
ineommodar a grande leitora. »
A mãe de Rhadamanlho, que fez o gesto
de bater em Jorge pelas ruindades de seo
filho, teve medo, e inoderando-se disse :
« Rhadamanlho.... assim me-desfeileais?... não temes que eu faça queixa a
teo pae ? »
« Faça queixa a quem quizer... rcplicou o filho bem criado, cuida que eu tenho
medo do papão? Olhe que já lá vai'esse
tempo... Regalou-se de me-governar á sua
vonlade com o susto que me-faziam os

criados moslrando-me o papa-meninos :
agora nem o diabo me-faria tremer. »
(( E teo pae ? »
—« Meo pae podia, com a sua caranlonha, atemorisar uma criança ; mas eu já
sou quasi da sua altura; não deixo fazer o
ninho -àtraz da orelha. Saia d'ahi— não
estou para aturai-a mais tempo; e quero
saltar por cima do sofá. »
« Meo filho
»
« Já lhe-disse que se-fosse embora !
está-me aborrecendo de morte. Vá para o
seo quarto, e olhe ao espelho como está
bonita com a sua cara torcida. »
A mãe de Radamantho retirou-se chorando, mas decidida a desafrontar sua auetoridade materna ofíendida ; e poz logo em
execução um plano que suppunha um primor d'arte.
Dous criados intraram na sala em que
saltavam os rapazes; um se-dirigiu a seo
pequeno senhor, e lhe-disse, que seo pae
lhe-havia já mandado o lindo cavallo que
lhe-promettêra, apezar de ter asseverado
na véspera que lh'o não daria antes d'elle
saber ler bem. O outro se-dirigio a Jorge
que ia seguir Rhadamanlho (o qual voava
á cavalharice) o o-agarrou tapando-lhe a
bôcca, levou-o nos braços até á rua onde
lhe-puchou bem as orelhas, dizendo-lhe:
—-«Se tornas a por pés n'esta casa,
amiguinho do diabo, assar-te-hei n'um espeto, como tu e o senhor Rhadamantho fazem aos ralos, e hei-de ter o gosto de teouvir guinchar como elles guincham. »
Jorge correu para casa de seos indignos
pães.
Quando Rhadaman.ho viu o logro que
Ihe-prcgaram, esbravejou como um indemoninhado : quiz matar o criado que o-inganou, quebrou os trastes, espojou-se no
chão, arrancou os cabellos, deu murros e
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pontapés emquanto topou, ferrou em si, vivia, esperava satisfacções de sua mãe, que
porque todos os criados se-puzeram ao estava resolvido a regeitar.
Antônio Cosine, instruído da verdade, foi
largo, e gritou até inrouquecer.
Sua mãe estava tremendo fechada no seo inconlrar-se com a sua mulher, elhe-disse :
« Menina, tem paciência, tu tens muiquarto: bem presentia ella que se aparecesse n'cste momento üosenhorllhadainan- Ia culpa n'esla desordem de Filiada man lho,
lho, receberia cFelle as pancadas que lhe- sabes como elle é, para que o-escandaliroubara quando, como agora, elle se-des- sas te ? »
«Jorge mas-pagará, replicou .dona
mandava em mais pequeno.
Alexina, apesar de muito acostumada ás Maria Justiniana, chorando, tem pervertido
algazarras e desordens de seo irmão, as- o meo rico filho... elle está tão desatenciosustou-se com tão horrível motim: foi in- so... clesfeiliou-me... c ainda por cima
quieta vêr o que seria, e achou Rhadaman- zombou de mim. »
« Valha-me Deus, menina!... que halho todo rasgado, cheio de sangue e poeira,
perueanclo no chão, e soltando gritos e vemos então fazer ? »
c( Manda-o chamar, para que elle meinjúrias de espaço a espaço. Os criados
estavam espreitando ás portas, rindo baixo, peça perdão. »
—ceVálá:., se elle estiver pelos autos...»
e fugindo precipitados ao mais ligeiro moFoi um criado de embaixada á potência
vimento, que elle fazia para se-erguer, pois
já duas ou ires vezes linha mudado de logar oííendida e offensora, e trouxe em resposta
de representação, e míseros cFaquelles que que sua mageslade não tornaria a vêr sua
elle pilhava na sua furiosa passagem. Ale- mãe, que iria viajar, pois que o mundo era
xina correu a elle sem dar ouvidos aos grande e em toda a parte se-comia pão.
Dona Maria Justiniana soltou altos gritos,
criados que lhe-gritavam :
« Não se-lhe-chegue... que está ca- e seo marido para a-socegar sc-offereceu
$:v
paz de a-comer. »
para ir em deputação ao novo rei cia Lycia.
.Rha d a man lho porém que tinha as forças
Tentou primeiro o pae de Rhadainanlho,
gastas, e queria levantar-se do campo cia para adoçar o humor de seo filho, usar de
batalha com honra, julgou esta oceasião tal ou qual authoridade paterna, mas o mepropicia, e deixou sua irmã erguer-lhe a nino não conhecia tal senhora, e disse muicabeça e limpar-lhe o rosto.
to inteiro que tanto se-lhe-dava das aincaEntrou Antônio Gosme n'este comenos ças paternas como do cisco das ruas. O pae
e bradou :
então mudou de linguagem, e procurouapla« Que desordem é esta?... que fazeis cal-o promettendo-lhe o bonito cavallo, ou
aqui, Alexina?... quem te-deu licença de elle quizesse ou não aprender a ler ; mas o
saíres do teo aposento? não te-succecla ou- filho respondeu que não era venavel, e que
tra... andas sempre fazendo desordens na nunca perdoaria a sua mãe.
casa! corta!.... » —A menina se-retirou
Antônio Gosme foi consternado ciar parte
promptamente sem se-atrever a defender- a sua mulher do máo resultado das suas
se, e Rhadaman lho a-imitou amuado, e negociações, e ella então correu ao quarto
postou o seo criado na antecamara do seo de seo filho, implorou o seo perdão e oquarto como sentinella : sabia com quem alcançou com bastante trabalho.
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O seo bom natural, a reclusão em que
Voltou depois dona Maria Justiniana ao
seo aposento com ar deaffectada soberania, vivia com os seos livros e trabalho, e as
boas máximas que lhe-havia dado o padre
e disse para as suas creadas:
—« Uma mãe não deve ser demasiado João, tinham feito cFella urn anjo. Ella tisevera; perdoei ao senhor Rhadamantho, nha idéas e sentimentos tão nobres e elevamaravilha, pelos exemque mostrou pesar de haver-me desagra- dos, que eram uma
dado; é necessário também que a senhora pios vis que Ihe-davam seos pães e irmão,
dona Alexina receba o seo perdão ou cas- pelas injustiças e indignidades que com ella
usavam ; mas ha almas a quem as más comtigo. Vão chamar-a. »
Uma criada quiz defender a menina, panhias damnam, outras (ainda que menos)
dizendo que cila em vez de castigo merecia a quem a vista dos erros alheios agrilhôa
elogios, porque só saiu do seo quarto para mais á virtude.
Alexina tinha seo espirito tão clesinvolacommodar seo irmão, e que na verdade ovido quanto seo corpo acanhado. Quem aapasiguára.
-— a E quem a-mandou apasiguaF-o? visse julgar-lhe-ia uns poucos de annos medisse dona Maria Justiniana de máo modo, nos, mas quem a-escutasse, sem vêl-a, lhefêT-a alguém juiz de paz? que lhe-importa ciaria dobrada edacle da que tinha. Porém
se o senhor Rhadamantho tem vontade de nem olhos nem ouvidos estranhos podiam
as leis? O commetter este erro: esta menina, destinada
gritar? pertence-lhe a ella dar
meo rico filho nãoha-de ser senhor dedesa- para o túmulo, já em vida estava sepulbafar sequer em sua casa?... Elle tinha ra- tada ern um miserável quarto, separado de
zão de estar bravo, Jorge é um demônio em toda a familia... para não contamínaF-a.
(Continua )+
carne eosso... aquelle bichinho da terra,
honrado
que o senhor Rhadamantho tem
tanto, é o causador de todo o mal. »
Entrou Alexina timidamente.
PHILOGENITURA.
— « Venha cá senhora, continuou a bôa
É phrenologia a sciencia do cérebro. E
mãe, então dá agora em sair da sua câmara
cérebro um centro nervoso com ramificapara correr pela casa toda? »
cc Ouvi gritar o mano »... respondeu a ções para todas as partes do corpo animal,
infeliz menina, que logo foi interrompida: dependendo cFelle os sentidos e faculdades
—« Tomara saber quem Ihe-deu authori- intellectuaes, que a simples pressão mechadade para incommodar seo mano... Tem-se nica pôde perturbar ou destruir.
Várias impressões estimulam o cérebro,
íeito muito importuna... é preciso que gainnhe mais juízo e docilidade. Vamos, peça cuja acção produz instineto, faculdades
sentimento. Nascem os instincperdão e retire-se, qiie por esta vez fica tellectuaes,
do cérebro. Deassim; mas torne a succeder-lhe ir onde tos da parte inferior e lateral
pendem as faculdades intellectuaes das renão é chamada, e eu lh'o-direi... »
Alexina com as lágryinas nos olhos pela giões anteriores. Aparte superior do orgam
injustiça de sua mãe, ajoelhou, pediu per- produz os sentimentos, que são os elemendão, cse-retirou com o coração triste e op- tos da curlisação.
É craneo uma caixa óssea, que defende o
firesso.

233

mis.

sciencia exacta, já lhe-couma
de
espécie
phrenologia
estranhos;
corpos
incephalo dos
as bases. Zoroastro e Confucio
fôrma que se-adapta ás circumvoluções ex- nheciam
o cérebro orgam do pensateriores do cérebro: de sorte que, exami- consideram
hieroglíficos egypcios, que tão
nando o craneo de um homem, conhece- mento: os
o sahio Champolion , mosexplicou
bem
diversas
as
e
cerebral,
conformação
a
se--lhe
as fa- tram que os padres do Egypto consideram
sentidos,
os
indicam
protuberancias
das faculdades intellccculdadesíntellectuaese os sentimentos. Por o cérebro centro
ao julgarem post
isso os idiotas, e os insignificantes, que só tuaes, a tal ponto que,
social, mortem de seos monarchas tinham summo
á
cúpula
ascendem
inredos
seos
por
especificar as dimensões e conclamam e trovejam contra o phrenologia , cuidado de
cerebraes. O mesmo pensavam
cerrando as suas fileiras contra os phreno- formações
são unanimes Homero ,
logos, do mesmo modo que os tartufos se- os gregos , no que
Democrito, Pithagoras, Platão e Hyppocerraram contra Moliere.
adoptado pela eschola de
A conformação viciosa de certos órgãos crates; princípio
depois. Os romanos
é freqüentemente neutralisada pela de ou- Alexandria , séculos
tros. Não é uma espécie de fatalismo, que abraçaram as idéas gregas.
Compartiram os artistas a opinião dos
impilla forçosamente para o bem ou para o
as obras primas da antiguicujas
órgãos,
de
philosophos:
associação
uma
mas
mal;
admirável estudo
combinações produzem mui variados effei- dade distinguem-se por
do craneo, como o-protos. Gall, Spurzheim, Broussais e outros das protuberancias
Lisippo, Phares, Lasábios, revelaram, após numerosas obser- vam as de Praxiteles,
de Arvacões, sob o nome de phrenologia, que ches, e ainda as (menos perfeitas)
e Cleamene. Possuímos
tamanhas victorias tem alcançado. O céle- ceseláo, Praxiteles
Mundi, do buril do
Salvator
do
busto
um
da
chefe
de
justiça
Mascardi,
marquez
bre
esculptor moderno , Puget,
criminal em Nápoles de 1778 a 1782, fun- mais célebre
constituem um sysdamentava não raro suas sentenças famosas cujas protuberancias
tão perfeito que assobre a phrenologia, examinando as cabe- tema phrenologico ,
cri- sombra.
ças dos réos, que não confessavam seos
Testa saliente e desinvolvida denota o
mes, e sentenciando definitivamente.— Auartista pretende mostrar a fôro
Se
visa
gênio.
contra,
et
testibus,
facie,
clilis
pro
cabeça pequena sobre
uma
faz
damnamus
ça
adfurcas
physica,
capite,
et examinato
Vede
— ou—.... non ad furcas sed ad catenas um tronco e membros desinvolvidos.
com suas tesdamnamus. Era pois uma combinação cias Júpiter e os grão-sacerdotes
tas largas; vede os athletas com suas frontes
sciencias de Gall e Lavater.
E com effeito ha certos ângulos faciaes , deprimidas.
Para esta sciencia importante quizemos
certas repugnancias instinetivas, que por
o nosso subsídio. Em nosso
com
contribuir
costuma
experiência
justificar.
desgraça a
avultado número de cabeças
existe
religião,
da
poder
ministro
o
Por isso o estadista,
tem sido
cujas
brasileiras,
protuberancias
em
todos
que
o magistrado, o preceptor,
examinadas , para publifim por posição iniluem na sociedade, de- cautelosamente
insaios phrenologicos de que
uns
carmos
ser
veram
phrenologos.
nos-oecupámos.
Com quanto os antigos não fizessem da ha muito
xxyi-28
N.

234

ÍRIS.

Collocou a provida natureza no homem,
c na máxima parte dos animaes, um poderoso instincto, que os-leva a curar com
amor da descendência. A protuberancia da
philogenitura é na parte posterior do eercbro; no homem repousa sobre a tenda do
cerebello, logo acima da protuberancia occipital externa, que a-separa da amalividade. É este orgam, por via de regra, mais
pronunciado na fêmea , em toda a escala
zoológica ; diga-o , ainda nos seos últimos
degraus, o viajante,, ou o curioso , approximàndo-se da colmeia de abelhas, ou do
ninho de insectos, cujo paterno amor selhe-faz vivamente sentir. É tal por vezes
esta tendência nas aves, que algumas gallinaceas preferem morrer de fome a separarse dos ovos: o mimo da natureza, o colibri,
esse átomo tão gracioso como impotente ,
não hesita, animado de amor paterno, em
precipitar-se sobre qualquer animal, que
se-liic-chegue, quaesquer que as suas dimensões sejam.
O mesmo suecede entre os mammaes. A
gambá traz todos os íilhinhos incerrados
n'um saquinho que tem no ventre , e que
fexa em presença do perigo, imitando aiguns reptis que recebem os seos n'uma cavidade que principia na bôcca do animal.
A própria baleia ama seos filhos com ternura ; conhecedor efesse nobre instincto, o
tyranno de todos os entes, o homem, ataca
o baleato, só para que, á vista do perigo,
corra a mãe em soccorro de seo filho, para
anteparar-lhe o corpo e salvál'-o.
Os macacos (mormente nas grandes especies) fazem eousas tão assombrosas, que
longamente as-desinvolveriamos, se os limites do escripto nos não apertassem.
Subam os pois ao zenith da creação.
Todo o animal, ao dar a luz ao que deve
substituir-o, recebe por lei, para que o cir-

culo de vida se-perpetue sem fim, o amor
á descendência. No cume da escala zoologica, é a philogenitura que alenta a mãe em
seos trabalhos, e faz com que a mulher, até
nos cuidados e fadigas, ache incantos : cilamos a fêmea da espécie humana, por ser o
homem cuja infância é de todas a mais longa,
a mais fraca, a mais exigente, e que mais
tempo depende dos maternos cuidados, pois
se n'este período a mãe abandonasse o filho
fora infallivcl a prematura morte d'este.
Todas as raças humanas possuem o organi cia philogenitura, instincto que apenas
modificam a educação e a instrucção, que
tanto contribuem para o desinvolvimento
das faculdades intellectuaes. Se entre os negros, indias, chins e indígenas americanos,
apparecem anomalias indicadoras da deliciência efesse orgam, é isso devido aos preconceitos, ignorância, e principalmente
crenças religiosas de certos povos. O negro
vende o seo filho, o indígena americano
dá-o ao homem caucasico com a idéa de
que, vivendo com uma raça favorecida cio
céo, será mais ditoso do que se compartisse
os trabalhos e privações de sua mofinavida
A fé religiosa produz ás vezes observações pasmosas. Ha terras catholicas, onde
o povo, ignorante ou fanático, toma por
ventura o passamento da creancinha, que
irá ao céo servir de anjinho. Ha ainda cristo
pelo interior cio Brasil. Chegando nós a
uma fazenda, em Minas, achámos a casa
atulhada de gente tão alegre e garrida, que
suppuzemos que seria baptisado ou casamento ; qual não foi porém o nosso pasmo,
ao vermos, sobre uma banca, no meio da
sala, o cadáver de uma creancinha de 3
annos, toda inramalhetada, e com os cabellos apolvilhados! Todos os convivas, que
não eram poucos, cumprimentavam os pães
por terem a dita de possuírem um anjo que
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Deus Nosso Senhor, na sua infinita miseri- filhos é o movei de todas as suas acções,
cordia, lhes-tinha feito o insigne favor de alvo de todas suas idéas; e ao sentir approchamar para o pé de si: o pae ainda levava ximar-se a morte, são os seos derradeiros
a história bem, mas nas palpebras da mãe votos, as suas últimas palavras uma invocação ao Eterno, pedindo-lhe proteccão
bailavam lágrymas í
Muitos povos catholicos accreditam que para seos filhos. E com effeito D. Pedro
a creança que morre antes de 7 annos é tinha o orgam da philogenitura mui desinanjo, que vai nos céos interceder por pae, volvido, pois essa protuberancia era n'elle
mãe, tios, tias, avós, padrinhos, madrinhas, mui saliente. Se D. Pedro praticou bellas
acções, é porque seos órgãos de
primos, primas, e todas as mais gerações e nobres
faculdades intellectuaes eram muidesinvolpresentes e futuras.
Dissemos que o òrgãm da philogenitura vidos.
O homem, cujo cérebro não possue os
é mais desinvolvido na fêmea. Ha casos
admiráveis; tal é o do leão de Florença. órgãos da intelligencia, e as protuberanFugia tudo, na populosa cidade, ante um cias das faculdades intellectuaes bem desinenorme leão que, rompendo os grilhões, volvidas, por mais instrucção que receba
se-precipitára na rua esfaimado: uma mu- toda a sua vida, poderá adquirir a reminislher desgrenhada, desvairados os olhos, cencia das palavras, (que o mundo toma
contrahidos os músculos pela dor, ao vér ás vezes por saber), mas não passará de um
mas não seque a fera lhe-ia devorar o filho que ama- parvo; a natureza modifica-se,
mentava, e que na sua fuga deixara cahir, troca. Vede essa caterva de príncipes de
da
precipita-se de joelhos diante do leão, e culta educação, que nunca tem passado
lobupede-lhe o filho; fila-a o nobre animal, mediocridade; é porque os órgãos do
adoça o inflammado olhar, suspende os ur- lo anterior da massa encephalica estavam
ros, ondeia com graça a juba que lhe-tre- obliterados.
A philogenitura desapparece em alguns
mia de furor, abre as garras, e deposita a
creança aos pés da mãe, a quem segue pelas indivíduos. A cabeça de Nero, que com
tanto praser calculou a morte da famoza
ruas de Florença!
A história da humanidade aponta, n'estc Agrippina, sua mãe, não dá signaes da pro_
gênero, centenares de honrosos factos. tuberancia da philogenitura. Outro tanto
Para não folhear chronicas de outras na- diz o sábio Broussais, de quem fomos huções, veja-se o amor de D. Pedro a seos mildes discípulos, acerca do craneo de João
íilhos. Desce espontaneamente do rico thro- Bonnet, que vendeu a Robespierre a cabeça
no brasileiro; colloca n'elle o filho, e voa de seu pae, que elle próprio entregou ao
cm soecorro da filha ; sulca oceanos; aífron- algoz. Catharina de Mello, que matou a
ta riscos; cria emlorno de si uma raça de lilha, e lhe-mordeu o coração, tinha comheróes; e depois de libertar Portugal de pleta ausência do orgam da philogenitura.
um jugo sanguinário, e de dispersar os ini- Tudo isso o-temos por anomalias, observamigòs de sua filha, depõe aos pés do throno ções individuaes, lesão mental.
Cousa singular, já notada por Broussais;
d-ella a sua in venci vel espada, como havia deo orgam da phiposto os dois diademas, que lhe-adornavam em geral, quando se-acha
a augusta fronte. O inaudito amor de seos logenitura pouco desinvolvido em mulhe-
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res novas, pôde haver certeza de que supcaportarão com impaciência os gritos, o
pricho e a falia de aceio das creanças;
não accontece o mesmo com as mulheres,
qne tem diversa conformação. Até se-nota
esta differença no craneo das meninas, que
brincam com as bonecas, cuidam dos vesticunhos cPelIas; fazem-lhes festas, dirigemlhes discursos, e cuidam cPellas como se
fossem verdadeiras creanças. A bossa respectíva falta nas raparigas, que antipathisam
com este passatempo ; depois de mães,
pouco amor mostram a seos filhos, dos
quaes não curam; não os-amamentam, e
totalmente os-confiam ao cuidado de uma
ama mercenária.
Podem citar-se as mães brasileiras como
modelos, pois levam ao delírio o amor de
seos lilhinhos. Se tantos cuidados, mimos,
carinhos, nem sempre favorecem a saúde
da creança, ou mesmo o seo desinvolvimento physico, fora apesar cPisso cruel que, por
tal motivo, se-ousasse criticar uma mãe.
De todos os instinetos animaes é este o
mais nobre em si mesmo, e mais sublime
(un seos eíTeilos. Dr. E. Germon.
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1657.—Antes dos 35 annos não era costume ser ninguém despachado para logares
de letras. Era grande fortuna se iPaquella
edade o nome do pertendenle andasse nas
consultas, quando menos em 3.° logar. (Id.
153).
1653.—São vivos entre nós os direitos do
bagaço; mettendo um não sei quem em cabeca a certos ministros de Portugal que tomassempara a fazenda d'el-rei o bagaço da
Videpag. 197.

azeitona, para que remoido por couta da fazenda real tornasse a dar azeite, que ficaria
livre a el-rei com grande utilidade. (Id. p.
211).
SUPERSTIÇÕES E ABUSÕES.

(Apólogos dialogues).
1654. — Velha conheci eu já, que insinava ás moças, que as pragas rogadas das
onze para o meio-dia eram de vêr porque
iodas empéciam (D. FranciscoManoel Apol.
Dial. p. 2/i).
165/i. —...O vivoinleio e o ingano com
que as velhas traziam algumas cachopas de
S. João ás quartas feiras e da Virgem do
Monte ás sextas, que vão mudas á romaria,
espreitando o que diz a gente que passa:
cPonde affirmam, que lhes não falta a resposta de seos embustes, se hão-de cazar com
fulano ou não; e se fulano vem da índia
com bons ou máos propósitos; ou se seapalavrou lá em seo logar com alguma mestiça filha de Bracmene. (Ibid.)
165/i. —Da criança mais bem creada dizem as velhas (que sabem d'isso) está mais
treita ao máo olhado. (Ibid. p. 32.)
1055. —As mães fadavam os filhos. (Ibid.
p. 62.)
1657 — Fadas de mãe são como lhesouro de moura incantada ou escondida,
que ao primeiro és não és, eis carvão tudo.
(Id. Ibid.)
1655 — Um clérigo velho a quem os medicos tinham receitado que bebesse água
cosida com ovo para lhe-alegrar o coração,
e confortar a natureza. (Id. p. 86.)
1655 —D. Francisco Manoel faz menção de um cego, que trazia um vintém navarro, comoreliquario ao pescoço, em uma
nominaque ás vezes lhe-servia de bolsinho,
porque, pela achar rija dos feixos, vazava as
relíquias afim de guardar n'ella o cabedal.
Mostrava-o a miúdo etc. etc, até que lho-
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lhefurtaram. Ha aqui a notar o reliquario ea meio toda a pessoa poderia saber quem
nomina. Viel, Blut. que traz de nomina queria bem ou mal.
1655. __ Contas de peixe mulher. Uma
um artigo curioso. (Id. p. 89.)
1656. —D. Francisco Manoel a p. 92 beata trazia duas atadas na ponta de um
faz menção de uma beata, que trasia sempre lenço. (Ibid.) Diz Bluteau no curioso artigo
os olhos no chão, e que tinha atadas na peixe mulher, que os dentes cPeste peixe
e d'elles se-fazem
ponta de um lenço duas contas de peixe são muito estimados,
mulher, uma verônica ferrugenta, e um contas, e dizem que tem muita virtude condente de finado, que tudo tinha seo mister tra as ahnorreimas e contra o fluxo de
e serventia. Esta beata achou um vintém, sangue, e trazem-se para isso juncto da
atou-o na mesma ponta e foi mostral-o a carne.
1655.— Verônica: uma beata trasia uma
comadres, discípulas, afilhadas e devotas,
aífirmando as menos trincadas que um pas- atada na ponta de um lenço com duas consarinho lho-trouxera no bico. Já todos tas ele peixe mulher e um dente de finado.
lhe-chamavam o vintém elos milagres. Ella (Ibid.)
o-incampou finalmente por dez tostões a
1655. — Dente de finado — uma beata
uma lilha de um mercador, a quem em pu- trazia uns n'um lenço atado com uma vericlade (em segredo) deu seos remoques de ronica e duas contas de peixe mulher. (Id.
ser moeda, ainda que pequena, com vezes Ibid.)
de mendrasol, e vara de condão, e carta
1655. —Mendrasol. (Id. ibid.) Não vem
de tocar em matéria de casamento. A ra- nos diccionarios. Viel. n. 8.
pariga, que era doida pela madre, (como
1655.—Vara de condão. (Id. ibid.) Vej.
em casa chamavam á beata), e por si mesem Blut.—varinha de condão.
ma e pelo filho de uma visinha começou
1655. —Carta ele tocar. (Id. ibid.) Não
uma
como
cousas
fazer
a
com o vintém
nos diccionarios. Vid. n. 8.
vem
relento,
ao
o-serenou
doida. Tantas noites
1655.—Assalariou um cego, que lhe-redepois de muito benzido com mil superslimortos. Era este cego seo fiel
zasse
pelos
lhe-insinava
velha
a
que
para
ções, que
a troco cie 30 rs. por mez
mercieiro
que
ePestas
no
meio
fortuna,
mais
tivesse
que
30 mil desvarios por hora. Não
lhe-rezava
assaltou
da
filha,
deu
apoz
o
devoções pae
de Pilatos, despedida
a baforinha, onde o primeiro diabo que deixava testamento
Porcina que intoada
topou foi o vintém, ia a deitál'-o pela janel- da alma e imperatriz
Ia fôra, mas viu-lhe a cruz de Deus, com lhe não rezasse.
1655. —Uma velha dona de casa furou
quem não devem querer brigas os homens
do seo tracto, e guardou-o. Todavia por lhe- um vintém na borda, que campou ao outro
vintém cie S. Luiz, bom para o
quebrar os agouros mandou logo trocal-o dia como
fato, mal
por sellada á ribeira. A moça se-desfasia ar, para enxaqueca, quarlans,
em lagrymas com a mãe por perder o vin- ele olhos, quebranto e mulheres de parto.
tem, quando já estava meio feito, não lhe- Ora andava ao pescoço de innocentes, ora
faltando senão setenta e duas noites de nos pulsos das donzellas atado com corda
inverno para acabar a devoção, com que de viola ; emfim andava de mão em mão
elle ficaria de grandes prendas, por cujo como conta benta. (Id. p. 98.)
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1657. — Matar alguém de máo olho. (ld.
p. 136.)
1657.— Gado vaccum em torno da crmidadeS. Mamede. (Id. 189.)
1657. —Mão occupada de papeis entre
os dedos, a modo de tabolela deS. Lázaro?
(Ibid. 149.)
1(557. —Vela benta com grandes indalgencias, que se-accendia na hora do parto.
(Id. 196.)

se-chamavam para tanger nas Festas (Id.
p. 239.)
Taboleta cie S? Lázaro. (Id. p. 149.)
SENTENÇAS, ANEXINS E DICTADOS, COM ALGüVIA
ALLUSÃO A ANTIGÜIDADES POHTUGUEZAS.

(Apólogos dialogues.)
265/í. —É como o nosso Barraca, que
queria matar o sol, porque lhe-não inxugára o seo mantéo inrocado (D. Francisco
Manoel, apólogos dialogaes p. l/t.)
JOGOS.
1654. —Malícia do saloio. O saloio é
certa cellada de gentio com seo azeite e vi(Apólogos dialogues).
165/i. — Gagáo — Jogo de dados e de nagre de Mafoma, (Id. Ibid. p. 15.)
1654. —Isso é que é ter siso: tudo o
parar (D. Francisco Manuel Apol. Dial.
mais é ser escudeiro de Fernam da Acha.
p. 28.)
x
165/1. — Carteta — Jogo de parar pie- (Ibid. p. 29.)
1654. —Em boa hora —em má hora —
beo (Id. Ibid.)
1655.—Jogos de parar usados pelo ide com as horas más — vinde com as boas
— uma hora muito formosa—nas
povo baixo. No terreiro do paço havia horas
uma d'estas casas de jogos para a canalha horas de Deus — locuções derivadas de
creancas supersticiosas. (Ibid. p. 45.)
p. 73.
1655.—F. rouba como em vai de ca1657.—Pintas —Jogo cie parar com
vallinhos. (Ibid. p. 70) Vid. n. 8.
que se-divertiam á noite (Id. 228.)
1655. —Nunca vi banho de Argel mais
1657. — Polhas é o que hoje chamam
fixas. (Id. 232.)
povoado de captivos. (Ibid. 80.)
1655.—A alma cie Garibai, como nós
1657. — Codilho. (Ibid.)
dizemos, não a-quiz Deus nem o diabo.
FESTAS RELIGIOSAS.
(Ibid. 105.)
(Apólogos dialogues).
1657. — Mais lhe-liram o chapeo que á
105/i. — Foliões da Arruda — D. Francruz de Vai de cavallinhos. (Id. p. 137.)
cisco Manuel Apol. Dial. p. 30.
K555, — Fogareos — Havia uma procis- Vid. n. 5.
1657.—Meia dúzia de villões que posão dos fogareos Vid. Bluteau — Deixaime tomar a vara de mordomo e governar dem destruir o celleirode Mugem. (Id. 225.)
1657.—História do Salsinha, que não
esta procissão: adiante com os fogareos!
hãvèis de dizer sim nem não. (Id. p. 260.)
(Ibid. p. 90.)
1657. — Osjudeos varrem para dentro.
1657.—Nunca o rolo de S. Lourenço
de Carnicie atravessa sem trombetas as (Id. 273.)
1657.—Os onções lhe-parceemelephanruas de Lisboa. (Id. 164.)
1657. — Na procissão da saúde ia a tes (ld. 274.)
1657. —É como os de Guimarães, que
bandeira dos alfaiates. (Id. 170.)
1657. — Tamboriz da Arruda — Estes prendem a gente, e soltara os cães. (Id. 276.)
1657.—Que me-malem seetc. (Id.438.)
langedores parece que eram afamados e
a

mis.
COSTUMES

E

PARTICULARIDADES

VIVER

DOS

DO

ANTIGO

PORTUGUEZES.

(Apologos D ialogaes).
1654.—A's nove horas da noite se-recolhiam os homens casados, e sisudos. —
Confiados em que o relógio da corte não
dera as nove hovas, que é a taxa de lodo
o caplivo do matrimônio. (D. Francisco
Manoel, Apol. Dial. p. 22.)
1655.—Os camponezes tinham por coslume, quando matavam algum lobo, sair a
pedir com a peile d'elle cheia de palha.
(Id. 65.)
Nas províncias usava-se de fogareos por
arxotes. Blut.
1657.—Quando se-fallava no asno ou no
porco se-pedia licença. (Id. p. 145.)
1657.—Vai um senhor em formosa liteira para o paço. (Id* p. 145.)
1657.—Já D. Francisco Manoel se-queixava de que aos estrangeiros tomávamos as
modas dos chapeos, valonas e çapatos. (Id.
p. 16.8) e outras. (Id. p. 216.)
1657.—Também se queixa de que se-tomem aos estrangeiros vozes peregrinas. (Id.
p. 169.)
1657.—Tempo foi em que os nossos velhos choravam a relaxação cPeste costume
(o uso dos coches), vendo trocar n'elle o
seo bom uso da cavallaria, quando nenhum
cavalgava senão de sizo com lança e adarga, esporas e borzeguins. Choravam vendo
os netos em andar que julgavam afeminado.
1657.—Em mula como presbitero, em
liteira como abbade. (Id. 197.)
1657.—A corte portugueza teve várias
eclades, ora crescendo, ora minguando em
esplendor, segundo o príncipe, e o descanço ou fadigas públicas; mas sempre lhe-conconfessaram lustre e authoridade os visinhos, tanto e tal que. os reis de Castella
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nos-tomaram não poucos costumes para
seos povos, como testimunham os meninos etc. (Id. 219.)
1655. —Nós furtámos aos Castilhanos os
sumilhcres, que elles tomaram de Borgonha: e foi palavra e officio que cá nos-introduziu em sua regência a rainha D. Cathàriná, desejando criar o neto (el-rei D.
Sebastião) pela receita da casa de seo pae
d'ella rainha.— El-Rei Filippe 2.°, conde
de Flandes, que disseram, o formoso. Ainda
hoje se conserva esse titulo de sumilheres
em alguns creados d'el-rei, mas com outro
exercício, porque os de D. Sebastião eram
inxertos em camareiros ou gentís-homens
da câmara, e os de el-rei D. João são mixtos em capellães fidalgos para o uso da egreja, como também em Castella se-costuma.
(Id. p. 219.)
1(555. —E' um fidalgo de fora herdado
de ha mez e meio. Deixou-lhe o pae a casa
e inxoval, sua meia dúzia de vassallos, voto
em cortes, apresentação de egreja lá em
cima, e tantas mil medidas de milho painço: aquillo de galgos, sabujos e podengos
já se-intende ; e aquelle outro (uso) de esmerilhão terçol, (no original ha aqui uma
vírgula em esmerilhão fora do seo logar)
em falta de açor primaz é escusado dizer-se.
Seos dous pares de alabardas em cabide
destroncado, traz adargas sem cruzes nem
cunhos, espingarda de João Subtil, três
rocins dos da raça de D. Quixote. Com este
cabedal um clérigo, e quatro labregos furtando á mãe e tomando aos visinhos, seacolheu caminho da corte, onde em chegando, jurou de casar no Paço. Oh por
quanto deixará este de ser porfioso, ter gomil e prato de bastiões, e um cartapacio
velho de linhagens. (Id. 225.)
1657. — Comedia á tarde. (Id. 228.)
1657. — Pintas á noite.
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1557, _ Eu G mais tres pagens, quatro trazem relógios comsigo, por ser insígnia
lacaios, dous cocheiros, cinco acerescenta- de homem de estado. (D. Francisco Mados, um capellão, mordomo, um secreta- nuel de Mello Apol. Dial. p. 6.)
1654. — Cada qual sc-quer trajar, de.
rio, duas donas, cinco ayas, quatro negras,
seis mulas, tres ginetes, uma azemola so- seda do costume.... que é o que vai mais
mos do sr. D. F. que é chegado a esta caro. (Id Ibid. p. 12.)
165/i. — Sayo de Arbini de espadas não
corte para servira vmc. (Id. p. 231.)
é o
1657. -- Jurar por vida de sua mãe. se-sabe o que seja: parece que Arbini
nome da fazenda, e espadas, a sua pinta ou
(Id. p. 232.)
não
j(357. —Jurar por vida d'el-rei. (Id alguma circumstancia no feitio. Já
parecia bem, por antiquado, em 165/i.
233.)
é
1557. _ Nos interramentos de pessoas (Apol. Dial. p. 12). Quanto ao Arbini,
muiabalisadas ia a misericórdia, e confrarias natural que seja arbim, porque seria
com pendão. (Id. 234.) Esta caminhava to fácil confundir um m com ni. Segundo
Moraes é um panno grosseiro. Plur. Arbis.
cm parelhas.
1657. —As princezas podem divertir-se Syst. dos Regimentos faz menção de Arbis
a cocar nas suas galerias com esmerilhões de espadas, chaves e topes t. 5. p. 589; mas
não se-colhe a que sejam.
terços, ou treços. Vid. Blut.
1654. __ Saynho de palmilha: trajo des1057. _ Quando se-fazia prelado, não
só o convento punha luminárias, mas os conhecido. Já o-vestiram reis e princezas:
apaixonados do convento ou do prelado. mas já era antiquada ou desusada em 165/i.
(Id. Ibid. p. 12.)
(Id. 239.)
165/i. — Manteo inrocado : era um ge1657. —• Descripção c caracter de um
carola d'aquelles tempos : desde p. 235 nero de volta para o pescoço com pregas á
feição de canudos, de que até usavam os
até 245.
1657. -—Quando a rainha sahia, era de reis, segundo Moraes, até D. Sebastião
ver a procissão de coches, que compunha (Apol. Dial. p. l/i.) Quer Bluteau que seja
o seo acompanhamento : quatro ou cinco o mesmo que manteo de abairas.
165/i. -— Capuz —vestido de luto feito
carroças eram de damas e senhoras a que
antigamente chamavam donas. Juneto aos de panno. (Id. p. 35) Vej. Bluteau, que
estribos iam senhores, irmãos, cunhados, prova que este trajo só foi usado dos portios e primos de algumas damas, e alguns tuguezes.
Passou por alli um rei com um tabardo
não lhes-eram nada, mas estavam para o
da mesma côr (asul) — Ibid. p. 35.
ser. (Id. p. 276.)
1654. — O principe nos seos colchões
1657.—Sobre a galanteria na corte portugueza, introdusida em grande parte do de brandissima pena, guardados os seos patempo dos Filippes, é de ver a curiosa e ramentos de finíssima grã etc. (Ibid. p.
38) — Paramentos aqui são as coberturas
miúda notícia a p. 277 e seguintes.
da cama.
VESTIDOS, CALÇADOS E ORNATOS.
1655. — Uma bolsa com mais cordões
(Apólogos dialogeies).
verdes e borlas no cabo que chapeo de
165/i. — Todos os que nos-governam Bispo Armênio (Ibid. p. 70.)
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2/i 1

Das alturas do céo, já se-inclinava
A procurar no seio do occeano
O seo repulso em leito costumado.—
Era noite. O clarão cFargentea lua
Euibebido em sublimes pensamentos,
Keílectia no espaço verde-negro
Saí do bosque, e percorri com a vista
De campina deserta. Murmurando
A campina que apenas divisava,
No seo correr monótono e pausado
Ao frouxo alumiar da luz serena ;
Ia ao longe o regato crystallino,
Corri com a vista a scena magestosa,
Por sobre as flores do vergel mimoso.
Que diante de mim se-presentava,
Quasi apagado o brilho das estrellas
E bem pouco faltou para um tributo
No azul do céo, a custo s'esmaltava
Lacrymoso pagar sobre essas penhas,
No onclear da corrente, slmilhahdo
Que nos-recordain sonhos deleitosos
Languido olhar de melindrosa virgem,
Gozados sem estorvo e sem tremores.
Em cujo peito amor, melanchoha,
Ah! quem me-dera uma hora de tor mentos,
E lembranças de tempos venlurosos
Em noite incanladora. em noite bella,
Jamais s'esvaeceram. — Brando zephiro,
Quando a saudade, repassando o peito,
Bafejando a folhagem movediça,
Vai incravar no fundo agudo ferro,
ileaniinava com o sopro delicado
Que punge e satisfaz, que marlyrisa
A bella natureza adormecida
Com lão grato pungir! Ahi quem ine-dera
Nos braços do silencio e cia saudade.
Uma hora de silencio entre os barrancos
Por essa noite eu vagueei sozinho,
Dos requeimados cerros, que s'elevam
E fui sentar-me á beira da floresta,
Como estatuas no altar da natureza 1
A cuja sombra os pássaros noçturnos
E eu gozava unia hora tão soleinne
Costumam desprender Iristonho canto,
Tão grata ao coração ! Era o som cFlíarpa
Imitador de máguas.— Fui sentar-me
A contemplar de perto os vários quadros,
Que me-altraía assim ; tanto mais doce
Que o tempo não deslróe. que incfhoje lem- Retumbava com pura melodia,
Dias mais bellos de passadas eras. (bram Accompanhando o tão niysterioso
ílynmo da creação silenciosa.
Solitário entre as penhas solitárias,
Meos olhos alonguei... Que novo incauto!..—
Eu vi de longe o cimo dos óuteirõs
Virgem tão linda como a linda aurora
Tapisados de relva; e o som magoado
Leda cantava. — Nos seus roseos lábios
De um suave instrumento suspirando
Poisava uma canção que os puros anjos
]N'essa harmonia da saudosa noite,
Jamais souberam modular cFcmlorno
Eu saudoso escutei. Quantos prazeres
Ao térreo paraíso da innocencia.
Alli gozaram fervidos amantes
N'harpa suave colloeando os dedos
No doce ainplexp de innocentts graças!
Extraía mysterios d'harmonia;
Quantas delicias rebentaram meigas
Vibrando as cordas, amorosos cantos
Para as almas sinceras, piedosas,
Èxhalaya, tão cheios de ternura,
Alli ir* aquelle assento de verdura,
Onde é constante a linda primavera!
Que o fabuloso Orpheu jamais poderá
ígualáf-a, por certo.— Um passarinho,
E aquelle som mavioso repetido,
Trinahdó amores, saltitando alegre
Como um hymno de mágico transporte,
Sobre as ílorinhas do seo caro berço,
Veiu echoar bem juncto do arvoredo,
Não poderia disputar-lhe a glória
E unir-se ao compassado som das águas,
Na doçura da voz, na cantilena,
Que além tão crystallinas serpeavam.
Mas n'esse instante a lua já descia
Que do céo — não da terra — parecia.
N. xxvu—2<J
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Ao mavioso articular brotaram
Mais flores no vergel: o campo ameno
Vestiu-se de mais rara gentileza,
Correu mais transparente sobre a relva
O manso ribeirinho ; e até nos montes,
A aspereza dos pincaros agrestes
Cedeu á voz tão pura e harmoniosa.
Era a donzella um Nume? era deidade
Dos fabulosos tempos? viva imagem
Da venerada em Paplips, em Cylhéra?
Não! mais formosa jamais vira o mundo
Uma virgem, se quer! Tão casta e meiga,
Tão singela, tão cheia de attractivos
Nunca eu vi despontar no céo d'orieiite
A linda aurora de rubins c'roada,
Ornada a fronte de festões de rosas.
Nascera, acaso, em hora destinada
Fará os puros praseres, que à saudade
Sóe dispensar aos corações que sentem
Os effeitos d'amòr. Não teve cópia,
Surgiu risonha, lépida, fagueira,
E o universo em transportes tFalegria
Aclamou-a princeza ou divindade:
Tal era o brilho, a immensa formosura
Dá cantora immortal, da nossa Sapho.
E porque, fervorosa dedilhando
N'harpa singela, aos montes confiara •
Essas inspirações que assim brotavam
De sifabna? P'ra quem ella tecia
Essas canções, linguagem verdadeira
Dos áffèctós, dos vários sentimentos
Do terno coração? — Ah l suspirava
Por um amante que lhe-paga em risos,
Em firmesa, em constância, em lealdade,
Os excessos d-amor, esses extremos,
Em que trasborda um peito apaixonado.
Assim ditosos, lúcidos corriam
Os seos dias na paz e no socêgo:
Assim, gostava de casar com as vozes
DTiarpa suave os cânticos sublimes,
Em que ás vezes contente s'expraiava.
Cessou émíiiii o canto. — Um ar sereno
Então se-derramou por sobre as flores,
Por sobre a relva que subtil bordava
Toda essa incosla tFagra serrania.
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N'esse instante um clarão inesperado
Raiou no céu, e reílectiu brilhante
No sítio em que a donzella desprendera
Ao som d'harpa celeste a voz maviosa,
N'esse instante, n'um extasis profundo
Senti-me arrebatar; e a virgem bella
Já s'-auscntára do lugar propicio
A's expressões cFamôr, e ás queixas cVelle,
Fiquei eu só! — e a lua tão querida
Já de todo nas ondas escondera
Seo roslo prateado. Um céu sem nódoa
Já convidava á quietaçao, ao somno
Sob a folhagem do arvoredo annoso,
Que resfreseava a brisa perfumada:
Aqui e alli, no azul do firmamento
As graciosas, trêmulas estrellas
Brilhavam quaes reflexos desmaiados
Do sol eterno, que preside aos tempos.
Era noite. — Sozinho eu caminhava,
Incantado de ouvir quem jamais crera
Que a voz soltasse aos ventos bonançosos
Ao som cFuma harpa, ao som d'esse inslruQue só falia de amor, que só exprime (mento
Recordações, lembranças que não morrem.
Oh ! momento feliz!... Podesse eu hoje
Gozar-te ainda, ao menos delirando !...
Yenturoso não sou; mas se alcançasse
Um gozo tal, se de um prazer tão caro
Me-fôsse dado renovar o incauto,
Deixara a pátria, procurarão trilho
Dos mais desertos, desabridos montes,
E lá morrer quizéra, ouvindo attento
As expressões cFamor em brando accento.
Rio, 1,4 de Setembro de 1848.
A. R. de Tomies Bandeira.

O ADEUS.
Do cume altivo do soberbo monte
Vem pendente
De degrau em degrau gárrula fonte
Espumosa c tremente.

ÍRIS.
Seos argenteos cristaes lá se-deslisam
Entre flores,
Que vicejam risonhas, que nao sentem
Nem máguas, nem amores.
Feliz quem pôde atravessar a vida,
E não ver
Transitória fortuna invenenada
De perenne soíTrer!
Lá onde a fonte scrpejante nasce
Qual a flor;
Lá onde outrora venturoso amante
Deu suspiros de amor,
Lá onde o peito seo arfou tremendo
De ventura;
Lá onde palpitou —rei dos prazeres —
N?um solio de verdura ;
Lá onde ao seo amor ergueu altares
Perfumados.,
Lá deplora da. vida os seos negrumes
De horrores assombrados.
Nas puras lymphas, que sorveu ditoso
Doce amor,
Lá mixtura seo pranto amargo e triste
Como estatua de dôr.
No meio d'esse pranto vem surrisos,
Vem suspiros;
Mas carpindo, ou surrindo, ou suspirando
N'esses ermos retiros,
Nem ouve a fonte que murmura máguas
Tão queixosa!
Nem ouve a brisa que sussurra amores
Tão meiga e tão saudosa!
Não vê, não falia, nem acena e ouve....
Não morreu 1
Vive ainda, e essa vida é uma sombra
Da vida que viveu!
Que fado converteu em mágua eterna
Os dias seos ?
Foi o amor que gozou, que já não goza,
Foi somente um — adeus 1 —

n3
A' VOLUVÍÍL.
És bella; teos lindos olhos
São meigos, são matadores:
Ao teo gesto bello e mago
Imprimes ternos amores.
És bella como as estrellas,
Que brilham no firmamenlo;
Mas teo amor inconstante
Não dura mais de um momento.
És bella como a flor bella,
Que brilha quando amanhece,
Mas como ella o teo amor
Pela tarde já fenece.
I
Qual o cameleão, que troca
Seos matizes de mil cores,
Tal trocas, ó bella ingrata,
N'um instante mil amores.
Qual a gentil borboleta,
Que vaga de flor em flor,
Tal esse inconstante peito
Muda incessante de amor.

Oh ! porque tens tanta graça.
Tão seductora e amável,
Sendo essa pérfida essência
Tão volúvel, tão mudavel?
S. Roque—1849.
Antônio Joaquim da Rosa.

i.
Nos paços de
Habitava uma
Que era anjo
Mas não anjo

Affonso quarto
princeza
de bondade,
de belleza.

Essa princeza era Branca
Filha d'el-rei castelhano,
Que nada tinha de bom,
Que nada tinha de humano.
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Branca, quando a mãe perdeu,
A Portugal foi mandada,
Para ser por sua avó
Nos seos paços educada.

Quando minha avó me-unía
Ao peito seo com transporte,
Dizendo que do seo Pedro
Eu havia ser consorte;

Sua saúde era pouca,
Sua alegria inda menos,
Leve gosto não mostrava
Por alguns dos bens terrenos.

Que seo caracter fogoso,
Que seo gênio arrebatado
Só por uma mão de cera
Podia ser governado;

Moça dama, que nos paços
Fora tambem educada,
Lhe-dizia carinhosa,
Vendo-a triste e descorada ,

Meu coração parecia
Era ascuas vivas arder...
Oh, quem podéra cm tal tempo
De puro gosto morrer!..,

— i Qual será o malefício
Que a saúde te-tolhe?...
Oh, que se eu soubera o nome
Da bruxa que le-empeceu !...
Rofé que a-fôra buscar
Aos logares mais remissos,
E saúde havia dar-te,
—
Ou arder era seos feitiços »
— « Maria, não te-afadigoes,
Não tem cura os males meos,
Que té'gora só sabidos
Tem sido de mim e Deus.
Mas hoje quero dizer-tos
Para que dês folga á suspeita,
Que n'uma alma chrislã
Ella muito mal se-ageita.
Quando cachopas viemos
P'ra terra de Portugal,
Oh, que prestes olvidei
A minha terra natal!...
Edade feliz é essa
r!
Que asinha pôde esquece
Mas, não... é triste olvidar,
É bom amar té morrer.

A minha doce ventura
Se-tornou pena amargosa !
Pedro... Pedro não me-ama,
Esposa quer mais donosa;
Entre tantas foi Constança
A venturosa escolhida:
E, em que pese a meo pae,
Eu lhe-serei remcttida. » —
« Esquece pois o ingrato,
Elle é gago, tem defeitos ;
Podes escolher marido
Entre príncipes perfeitos. » —
« Escolhi já; creio que
Não regei ta os votos meos. » —
« Quem é elle?... quero araal-o !.
E quero servil-o. » — « E Deus. »
II.

Chega Pedro da caçada
Em que dias despendeu,
A rainha foi buscar,
E eis o discurso seo:
— « Senhora e mãe ! venho hoje
Procurar vossa mercê,
P'ra que ao futuro meo
Algum bom talho me-dê:
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Nunca em el-rei vejo um pae,
Nunca desce da grandeza,
Pieputa sempre por zero
Os laços da natureza.
Hoje manda-me que case
Com clama desconhecida,
Embora passe eu tristonha,
Ou contente a minha vida.
Eu não quero ter manceba,
Quero amar minha mulher,
Mas é mister que me-agrade,
Quero-a eu mesmo escolher. » —
— cc Es ruim de contentar,
Es ingrato com teo pae;
Porque Branca achaste feia
Invial-a á pátria vai.
Embora Ibe-queira bem;
Embora exponha á guerra,
Que damnos pôde trazer
(Inda mal!...) a nossa terra.
E outra esposa te-escolhe
De mil prendas e belleza;
Tu inquieto também queres
llegeitar esta princeza! »,..
« Mas senhora, se Constança
Eu recebo por mulher,
O pae de Branca mais iras
Contra nós ha-de manter.
Rejeitar-lhe a filha amada,
E tomar-lhe a requestada,
E o mesmo que já termos
Com elle guerra assanhada. »—
« Para cogitações taes,
Meu filho, tarde é agora,
Terras já de Portugal
Pisa talvez minha nora. » —

in.
Estava Branca sosinha
Intregue a pena mortal,
Vai partir para Castella:
Quem deixará Portugal!...
Sua pena foi
Um momento
Assomava no
Comitiva mui

porém
destruída,
terreiro
lusida.

Mas, ó ceos !... que mais se-acresce
Seo triste e negro pesar...
É a formosa Constança,
Que com Pedro ha-de casar.
N'isto a Branca chega ordem
De partir n'aquella hora,
Que seo pae está irado
Da sua larga demora.
Será
Sem
Elle
Não

pois força partir
Pedro tornar a ver:
não está no paço,
lhe-póde adeus dizer.

Branca tira porem forças
Da sua mesma fraqueza,
Despediu-se da rainha,
Vai visitara princeza.
Constança recebe Branca
Com modo cortez e brando :
Ignez está na antecam'ra
Suas ordens aguardando.

m
L—PRES ÁGIOS.—
O froxo clarão
Sobre as águas
Não sussurrava
Nenhum ruído

da lua
reflectia :
uma folha,
se-ouvia.
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Nem
Nem
Nem
Nem

a
o
o
o

aragem mais ligeira,
mocho assustador,
ralo impertinente,
grilo grasnador,

Não temas também os homens,
Tenho alma e braço forte,
E minha esposa e meos filhos
Defenderei té a morte.

Nem da casa o fiel guarda,
Nem um só carro de alclêa,
Interrompem o silencio
Da noite, que vai em meia.

A fortuna desafio
De propicia nos não ser,
És minha por toda a vida,
Eu sou teo até morrer.

« Pedro, diz Ignez formosa,
Que terror de mim se-apossa,
N'esta noite tão quieta
Com a consciência nossa. » —

Nada temas, linda Ignez,
Não deixarás de ser minha,
E virá um dia ainda
Em que tu serás rainha. » —

—« Que, Ignez! já me-juraste
De não mais te-amofinares,
E passas horas e horas
Mergulhada em teospesares?

N'isto um morcego esvoaça
Sobre a cabeça de Ignez;
Foge, porém logo volta
Segunda e terceira vez.

Se o nosso amor foi um crime,
Já o-havemos resgatado;
A nossa occulta união
Deus a-tem abençoado.
¦¦¦.

Não te-dôs pois á tristesa,
Gosemos nossa aíFeição;
Se me-amas como te eu amo,
Que mais quer teo coração ! » —
—« Ah, meo Pedro! eu bem quizera
Ser mais forte, ou innocente :
Mas se souberas os quadros
Que se-me-pintam na mente !...

Então mocho (ave agoureira)
N'um cipreste empoleirado
Com voz lugubre e tristonha
Piou triste, magoado.
N'um desgarrado casal
Negro cão uiva sentido ;
Grasna o corvo njum oiteiro,
A c'ruja solta um gemido.
—« Fujamos, Pedro, fujamos!...
Diz Ignez perdendo a côr,
Tristes e negros presagios
São estes p'ra nosso amor ! » —
II.-ESPERA.—

Vejo a sombra de Constanca,
Vejo o céo punir-me irado,
Vejo os homens furiosos
Perseguirem-me a teo lado. »—

Entre névoas ia o sol,
Estava a tarde sombria,
Pesadas, escuras nuvens
Rijo vento repellia.

*—« Não temas o céo, que basta
Um rogo dos lábios teos
P'ra desarmar o Eterno
Quando irôso fora Deus.

Sobre um banco do jardim
Estava Ignez recostada,
Com a trança ao vento solta
Na mão a face pousada.
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Uma dama cerca d'ella
Seos dous filhos sustentava,
E vendo-a suspirar triste,
Animál'-a procurava.

Conhece gente sanhuda,
Quer a pobre recuar,
Mas um ruim cavalheiro
A-fez raivoso parar.

« Apezar dos conselheiros
Affonso te-ha perdoado;
Nada pôde, diz-lhe ella,
Roubar-te ao esposo amado. » —

Traspassada de três golpes
A formosa Ignez cahiu ;
E com o último alento,
Pedro !... Pedro... —proferiu.
III. — CHEGADA. —

Seos lindos filhos beijando
Responde a formosa Ignez :
« Amiga, não sei dizer-te
O que receio outra vez.
A auzencia do meo Pedro
O motivo é por ventura
Do triste presentimento
D'uma desgraça futura. » —

Caminhava triste a lua
Entre nuvens carregadas,
Esclarecendo inda a custo
As serras alcantiladas.
Galopava um cavalheiro
Sem se-dar de tempo ou hora,
Como se fôra funesta
A mais pequena demora.

Voltará hoje, senhora,
Que o pae o-tem libertado,
Mais veloz que a mesma águia
Voará para teo lado.

Ao chegar a uma avenida
Por terra saltou veloz,
E o doce nome de Ignez
Alto emboca sua voz.

Com teos filhos volta a casa,
Que eu te-irei chamar asinha,
Quando o principe avistar
Que para aqui se-incaminha. » —

Mas recua de repente,
Porque avista Ignez no chão,
E de susto e de agonia
Se-lhe-arranca o coração.

—« Não: conduze tu meos filhos,
Que cu aqui quero ficar,
Serei a vel-o a primeira,
A primeira a lhe-falar. »—

N'este instante um vento forte
Parece Ignez animar,
Pedro (que era o cavalheiro)
Foi-a em seos braços tomar.

Foi a dama e os meninos,
E ficou Ignezsosinha,
Cavando tristes agouros
Da noite que se-avisinha.

« Ignez, minha esposa amada,
Anciado diz o infeliz,
Estás fria como neve...
Descorada como o liz...

Ella julga do seo Pedro
Ouvir o passo arrogante,
Vai a elle ; mas oh, céos!
Não incontra o seo amante.

Mas, oh, ceos !... que horror intenso !
Não se-reanima o meu bem
Com o fogo que o meo peito
Quasi abrasado me-teiu!...

nus.
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lgnez!.. lgnez!.. ah! que é isto?
Está teo pulso parado?...
Teo coração junto ao meo
Frio, quedo, inanimado !

Seo fado já não inveja,
Já lhe não pesa a partida,
Que é melhor viver ausente ,
Que vêr rival preferida.

E sangue nos teos vestidos!!..
Conheço o crime infernal!!!..
E pocleste, Deus eterno,
Pudestepermittirtal!!

Saudosa, mas sem paixão
Branca viveu n'um convento ,
Constança morreu de penas,
Teve lgnez um fim cruento.
Anônimo.—1848.

Juro por céo e inferno
* Teo sangue fazer pagar
Com rios... rios de sangue,
Que tornem purpureo o mar.

FAÇANHAS PERNAMBUCANAS.

Juro vingar tua morte
Já que salvar-te não pude ,
Juro c'roar-te rainha,
Roubanclo-te ao ataiide.
Pedro rolou sobre o solo
Com sua lgnez abraçado,
E ficou, como ella estava,
Frio, mudo, descorado.
E o sino da freguezia
Com tristonhas badaladas
D'csta vida para a outra
Tocou ás almas passadas.
Pressuroso accorre Pedro,
Quer Constança conhecer,
I-mcz de Castro contempla,
De gosto cuida morrer.
A seos pés logo se-arròja
Com o fogo mais ardente ,
lgnez fica confundida;
Chega Branca de repente.
Sabendo Pedro seo erro
Fica triste, apaixonado,
Branca pressente a Constança
Um futuro desgraçado.
* O
que é de todos
pensamento d'estes tres versos, Castro.
ü melhor, pertence ao autor da Nova

I.— A DEFENSA.
De Pernambuco então eram
Senhores os hollandezes,
Davam leis a seo sabor,
Vexavam os portugüezes.
Estes foram mal soffridos
Sob o estrangeiro poder;
Protestaram libertar-se,
Ou d'esta feita morrer.
João Fernandes Vieira,
Dos bravos o mais valente ,
Era o cabo primoroso
Da forte, mas pouca gente,
Que se-abalou para o sítio
Das Tabocas nomeado,
Onde o feito do resgate
Havia ser começado.
De petrechos para a guerra,
Se-achavam os lusos mal;
São poucas, desmanteladas
As trincheiras do arraial.
Os hollandezes saíram
Em busca do inimigo,
Bem certos de aniquilar-o
Sem terem dèsar ou p'r-igo.
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Elles tinham certas novas
IVaquella sua fraqueza;
Mentres que desconheciam
A coragem portugueza.

Na rica villa da Várzea
Estavam os hollandezes,
Á tripa forra vivendo,
À custa dos portuguezes.

Com forças mui superiores
Atacam com valentia
Esse punhado de bravos
Cinco vezes n'um só dia.

Chegam estes a um rio,
Que lhes-é mister passar;
Mas como !... se com as chuvas
Elle cPáguas tem um mar!..,

Estes rebatem a fúria
De iinigo tão furibundo
C o m c o ra ge m, q u e d e v i a
Dar brado no novo mundo.

Fernando Vieira diz,
Benzcndo-se antes três vezes.,
— «Liberdade!... liberdade.
Valorosos portuguezes. » —

Seo cabo se-bate á frente,
Repetindo muitas vezes:
—Liberdade!... liberdade!
Valorosos portuguezes.

E ás águas se-arremeça,
Lutando com valentia
Contra a corrente do rio,
Que em meio se-refrángia.

E os portuguezes venceram
Peleja tão desegual:
Mortos, armas inimigas
Alastram seo arraial.

O bando inteiro o-imita,
O rio feroz arrosta ;
E com trabalhos, fadigas
Chegou á margem opposta.

II— O ATAQUE.
Em despique os hollandezes
Da derrota, que levaram.
As possessões indefezas
Destruíram, saquearam.
Entre mui ricos despojos,
Em que elles fizeram presa,
Guardaram em captiveiro
Muita dona portugueza.
Mal souberam no arraial
As oífensas recebidas,
Desafron ta re m-se j u ra m
A' custa de suas vidas,
Elles do campo abalaram ,
Vão buscar os roubadores,
Que de tudo que elles tinham
Se-fizeram possessores.

Avante passam os lusos,
(O sol nado então luzia) v
Acercam-se ao inimigo,
Forte iruma casaria.
Sae este porém a campo,
Vendo o mesquinho poder,
Que atrevido assim avança,
Para vil'-o accomeüerMas bofé que não é fácil
Sofrer tão rijo inimigo!
E asinha os hollandezes
Se-acoitam no seo abrigo.
Os portuguezes porem
Os-apoquentam lá mesmo;
Pelas janellas lhes-mandam
Balas e tiros a esmo.
N. xxvu —30.
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Então foram as captivas
Postas todas ás janellas;
Pararam os portuguezes,
Por não acertarem n'elias.

Já a comadre Bazilia
A-benzeu de máo olhado;
Porém qual! ficou na mesma
Deixando tudo pasmado!

E mandaram um mancebo
Com proposições de paz;
E recebido com tiros,
Cae logo morto o rapaz.

Se ella não fosse um anjinho
Que em bôa, tanto rezava,
Até eu desconfiaria
De qu*o pellado a-tentava.

Os assaltantes irosos
Por tão feia vilania,
Assaltam, vencem e matam,
Ganham casa e cercania.
E em triunfo são levadas
As donas, mais as donzeilas
A suas habitações
*
Com trombetas, charamellas.
Este dia, grato aos nossos,
Foi amargo aos hollandezes,
Pois ficaram destroçados,
Captivos dos portuguezes.
A. Anonlma.

PAlNàCEA FEMINIL.
Meo amigo, estou banzando,
Vae a menina a peior:
Agora tem faniquitos,
Que a-inundam de suor.
Já não gosta de visitas;
Nem mesmo quer passear;
Aborreceu a costura;
Até deixou de bordar.
Se lhe-perguntam, que tem?
Resmunga; faz carantonhas;
Ou passa as noutes em claro,
Ou sonha eousas medonhas.

$¦

Já me-lembrei de feitiços;
Mas quem lhos-ha-de fazer?
Ella é lão, tão boazinha,
Que a ninguém pôde oílender.
Também a-levei á roça,
E tomou banhos do mar:
Não adivinho o remédio....
— Pois é bem fácil — casar. —

JUSTIÇA A COÜCES.
A um juiz de paz da roça,
(Que de paz pouco intendia,
E só da roça vivia)
Foi queixar-se um seo visinho
N'audiencia um certo dia,
D'um couce de seo burrinho....
Do burro do tal juiz.
Meo amigo, este lhe-diz,
(O magistrado, está visto)
Do julgamento desisto,
Dando-me já por suspeito.
Mas o negócio tem geito ;
Couce por couce, vá feito;
Antes que leve dous murros,
Se intenta seguir o pleito—
O tal queixoso deu urros.
Desisto; escreva depressa;
Bem devia s'prar por essa :
Fra que me-metto com burros?!

ÍRIS.
A PROPHECIA MEDICA.
Doutor ; como se-acha hoje o seo doente ?
¦—Menos mal; melhor; bem ; oplimamcnteEscapará ! coitado ! muito estimo,
Pois não perde a família aquelle animo.
— Juro-lhe que o-verá com brevidade
Sem custo algum girar pela cidade. —
Acabava de dizer;
Eis qu'um dos sinos tocou
A finados, e passou
Um intêrro. Quem diria !
(Exclamou) —Eu Ihc-daria
Vinte annos d'existência:
Foi-se 1... mais um !... paciência I
Pois cumpriu-se a prophecia. —
Era verdade ; o cadáver
Gyrava e não padecia.

15 ANTIGA MAS REMOÇADA PELA VlVEZl.
Jantando bem descançados
Certa mulher, e marido ,
Esta dá medonho grito ;
Aquelle tinha cahido.
A'gua, saes, e sinapismos,
Fricções,, tudo s'empregou ;
Mas o pobre nem respira,
Sua existência acabou.
Agora são as lamúrias;
Gritos, choros, e desmaios:
Drama bem desempenhado,
Sem que dependa efinsaios.
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Indo voltar uma rua
Rate na quina o caixão;
O defunto se-levanta:
Foge tudo cm confusão !
É o caso, qiringolindo
Um osso mal mastigado ;
Em logar de ter morrido,
Tinha ficado ingasgado:
Com o choque salta o osso;
Corre á casa: Que prazer!
Estes ditosos consortes
Escaparam de morrer!
Passados annos, ataca
O marido inferinidade,
Para a qual não tendo forças,
Morreu por fim de verdade.
Escusado é repetir;
Novas lamúrias houveram ;
Porem maiores cuidados
D'esta vez appareceram.
— Bem pelo meio da rua !
Com cuidado, e devagar!
Passem de largo as esquinas,
Não vá o corpo esbarrar !—
Ora cortem as más línguas;
Cadaúm diga o que queira:
Não ha maiores disvcllos
Do que os d'uma companheira.

. i

— Ai anjo ! ai meo queridinho !
Ai alma de cherubim!
Sem arrimo, n'este mundo
Triste I Que será de mim ?!—
Mas não havia remédio ;
Do intêrro se-tractou;
E ao descer pela escada
Eis qu'o pranto renovou.

Então, como vai indo o seo menino ?
Ainda estuda latim lá na cidade ?
— Qual! Acabou de todo ; e para frade
Era pena ; o rapaz tem grande tino. —
Então que faz agora? a que o-dedica?
—Partiu para São Paulo ha mais*d'um anno,
E consta que por lá muito se-applica. —
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Porém, a que ? Qual é sua carreira ?
Médico; mathematico; letrado?....
- Que me-importacom isso? São asneiras!
O rapaz é finório; é atilado ;
Não se-ha-de lá cançar com fnojeiras;
Elle foi estudar pra deputado. —

Não tendo a que recorrer;
Hoje não, pôde viver',
Nas eleições tem folgança ;
Assento, roupa e papança ;
E voto para vender.

A UM POETA PEIOR Qü'EÜ.

Com razão todos clamavam
Contra a moeda papel:
Contra esse indício cruel
De uma miséria sem fim.
SÜgéita ao denlinho
Do rato damninliò,
Da traça, e cupim :
Dinheiro sem pêzo ;
Dinheiro ruim.

Não nasceste p'ra poeta ;
O melhor é não teimar:
Já nos-tens aborrecido,
E não nos-queiras matar.
As muzas são caprichosas ;
São mulheres... que fazer?
Outro oíTícío, meo amigo,
Que mais te-possa render,

Plulão, deus da riqueza,
A taes lamúrias se-riu ;
Ainda mais introduziu
Outra na circulação ;
Sugeita a facada.
Tiro, cabeçada.
Processo, e prizao:
Moeda corrente
Em uma eleição.

Não tentes subir ao Pindo;
Não escales o Parnazo ;
Pois tens certa a cambalhota
E dous couces do Pegazo.

ECONOMIA FINAL.

0.

Deus da riqueza, á perguiça
Decretou castigo eterno;
E, como numen do Averno
Negras caballas forjou.
Eis a moeda moderna,
Que o diabo nos-mandou !

N'esse tempo desgraçado
Em que nossos pães viveram,
E o despotismo soíTreram,
Por ímpios mandões vibrado ;
Era o pobre despresado,

A um a varo, que tocava
Os seos últimos momentos,
O doutor aconselhava
Que tomasse os sacramentos.
— Esperemos inda alguns dias
(Respondeu diíTícilmente.)
Grande tem sido a despeza
Depois que cahi doente.
O visinho lá debaixo
Também pode peiorar;
Comprará então a cera,
Que depois posso alugar. —
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É terra ! (grita o gageiro)
O Pão d'Assucar lá'stá ;
É o Rio de Janeiro! —
Não é, capitão ; não teime.
Dé-me o óculo p'ra cá. —
Repara o piloto, e diz:
Orça... orça ! inganei-me ;
É um tremendo nariz !! *

És bella qual Cyprea deusa ;
Gasta qual outra Diana ;
Mas, p'ra nada ser perfeito
N'esta natureza humana,
Inda assim tens um defeito !
•—Dize, para me-emendar. —
Fácil é, é não cantar.

É verdade, porém como?
Por preços tão deseguaes,
Que, com razão se-dizia,
Valerem uns que outros mais!
Quando tocarmos a mela
Do systema, sem trabalho
O preço, em grosso e retalho,
Acharemos nos jornaes.
Iniuto-mirim.

DAS

'Dlflll E)® ©ÊMSOLc
(Continuação do N.° 26, pag. 225.)

Alv. E que meio é esse, que poderia sua
Sol brilhante clardejava ;
magestade tomar?
Derepente escureceu!
Br. Tirando, e extinguindo de todo a
O povo todo assustado
casa dá relação da Bahia, podia em seo loExclamou: Que acconteceu ?
gar crear no estado três corregedores com
Nada, cousas naturaes
titulo da comarca, da maneira que os-ha no
reino, e com a mesma alçada; e quando se(Um astrônomo lhe-diz)
É, que entre o sol, e a terra
lhe-accrescentassem mais alguma quanti*
Passou aquelle nariz.
dade, não o-teria por desacertaclo. D'estes
corregedores havia de mandar, que assistisse um na Parahiba, por ser cidade real,
Egualam septe mudanças
o qual conhecesse por appellação, e agFogo n'uma habitação :
gravo de todos os feitos, que viessem a
Septe mudas de ministros
elle, cFante os juizes, e ouvidores da capiEqüivale uma eleição ;
tania de Pernambuco e seos districtos, e da
Fogo qu'abraza, devora,
capitania de Tamaracá, e dá mesma capiE destróe uma nação !
tania da Parahiba, e da capitania do Rio
Grande, e das mais povoações do Pará e
ESPERANÇA DE EüTüRA CIVILISAÇÂO.
Maranhão, em quanto sua magestade não
clá outra ordem no seo governo. O outro
Falla-se em civilisaçâo,
corregedor dos três havia de assistir na
E nem p'ra lá caminhamos,
cidade da Bahia de Todos os Sanctos, coHaja vista esta eleição,
nhecendo por appellação, e aggravo dos
Para a qual votos compramos,
feitos, que a elle viessem cFante os juizes e
* O
já cantado no íris; ou outro de egual calibre. ouvidores de Sergipe cPEl-Rei, e da mesma
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Bahia, e das capitanias de Boypeba, Ilheos,
e Porto-Seguro com seos contornos. O terceiro corregedor da comarca havia de assistir no Rio de Janeiro, e tomar da mesma
maneira conhecimento por appellação, e
aggravo, de iodas as cauzas, que a elle
viessem d'ante os juizes e ouvidores da capitania do Espirito-Santo, e do mesmo Rio
de Janeiro, e da capitania de S. Vicente,
villa de S. Paulo, e seos contornos, havia
de haver appellação e aggravo nos sitios,
que não coubessem em sua alçada para a
relação da cidade de Lisboa, com terem
expresso regimento, que cadaum cPelIes
nas capitanias de seo districto não podessem intrar mais que por correição, que
n'ella gastaram somente triuta dias, e passante elles, não seriam obedecidos, por seatalhar com isto muitos inconvenientes,
que se-seguiriam do contrário, ficando remedeadas grandes oppressões, que os moradores (Peste estado de presente padecem.
Alv. Folgarei que me-digais quaes são
essas oppressões.
Br. São muitas e grandes; porque, por
qualquer negócio, posto que leve, em que
uma pessoa é pronunciada pela justiça á
prisão, lhe-é necessário concorrer a Bahia
por cartas de seguro, porque se lhe não
pôde passar senão lá, o que Ihe-custa muilo
infadamento, tempo, e despesa, com entretanto haver de andar homiziado ; demais
que de qualquer incidente, que se-aggrave
do julgador, convém seguir-se o aggravo
á Bahia com muito descommodo e despesa da
parte aggravante; e emquanto demora em
ir, e tornar, que é muito tempo, o julgador
vai concorrendo com a causa por diante,
em muito prejuízo dos litigantes; o que não
suecedêra quando tivessem o corregedor da
comarca visinha, porque pelas visinhanças
das capitanias de seo destricto podia-se

concorrer a elle com muita brevidade e
pouca despesa. Mas não sei no que noshavemos mettido, desviando-nos da nossa
prática, pois tratamos de cousas, que não
está em nossa mão remedeal-as.
Alv. Não vos-pése de as-haver tractado,
porque pôde sueceder que esta nossa prálica passe ainda a mão de pessoa, que a~
possa manifestar aos senhores do conselho
des. m., para que lhe-dem remédio conveniente.
Br. Queira Deus que assim seja. E assim deixando esla matéria de parte, mepasso a tractar das de mais grandezas da
Bahia de Todos os Santos, da qual o porto e
barra é uma obra grandíssima, capaz de recolherdentroem si innumeraveisnáos, posto que de muito porte: e por ser cousa tão
grande, se-recolhem dentro muitas baleas,
nas quaes fazem (biscainhos, que para esse
effeito alli residem) grande matança, para
haverem de tirar (Pellas azeite, que lavram
em quantidade, (Ponde se-leva para as mais
capitanias do estado a vender. O seo reconcavo é assaz largo, no qual ha muitas ilhas,
e rios, que n'elle desembocam entre enseadas e esteiras, pela borda das quaes, ao
redor (Peste grande recôncavo, estão muitos ingenhos de fazer açúcares, os quaes
se-servem de grandes barcas para o carreto
da cana e lenha, por terem os de mais
d'estes ingenhos, ou quasi todos, a serventia por mar, por lhe-íicar assim facilitada
para o meneio do açúcar. A cidade está
situada em um sítio, medianamente grande,
guardada de três fortalezas, postas em sítios
accomodados para sua defensão. Tem a sua
sé, com dignidades, clerezia e conegos,
onde reside o bispo, com mais quatro mosteiros de religiosos: a saber; o dos padres
da companhia de Jesus, os da ordem de
S. Bento, os carmelitas, e os capuchos da
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província de santo Antônio. Importa o rendimento cFesta capitania a s. m,, dos clizimos, ao redor de sessenta mil crusados
em cadaum anno. É povoada de gente nobree rica: tem o princípio do seo districto
do rio de S. Francisco, e chega até á capitania dos Ilheos.
Alv. Passeino-nos a tratar das demais
capitanias, e povoações.
Ba. Adiante da capitania da Bahia, a
primeira povoação, que ha para as fraldas
do mar, é Boypeba ; é de pequeno cominércio: é de senhorio, porquauto esta povoacão com os Ilheos é de Francisco de Sá
de Menezes, senhorio de ambas por s. m.
Alv. Pois dizei-me dos Ilheos.
Br. A capitania dos Ilheos está situada
em 14 gráos da parte da linha equinocial.
E de presente cousa pouca, e de pequeno
rendimento, posto que a terra do seo districto é fertilissima, capaz de se-podêr fazer
n'ella muitos ingenhos de açúcares, o que
impede haver effeito as muitas correrias,
que n'ella faz o gentio, chamado Aimoré,
com damno notável dos moradores; e d'ella
se-tem esperança haver de dar muito de
si, pelo seo bom sítio, e qualidade de seo
terreno.
Alv. Assim o-ouvi já dizer, e affirmar a
muitas pessoas, que me-gabarara muito a
fertilidade de suas terras. E pois não ha
mais que dizer d'esta capitania, passeinonos á de Porto Seguro, que está conjuncta.
Br. Essa capitania de Porto Seguro está
situada da banda do sul: é do duque de
Aveiro, que d'ella é senhor por sua mageslade. Tem poucos ingenhos de fazer açucares; e por esse respeito colhe sua magestade
pequeno rendimento nos dízimos d'ella , e
por conseguinte o senhorio nas suas rediziraase pensões; porque o mesmo gentio Aimore, que disse molestava a capitania dos
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Ilheos, faz tambem de ordinário grande
damno n'esta;e por isso não vai no crescimento, que poderá ir, por ter boníssimas
terras, e capacíssimo síiio para tudo. Acaba os seos limites para a parte da capitania
do Espirito Santo.
Alv. Pois dizei-me d'essa capitania.
Br. A capitania do Espirito Santo eslá
situada em 20 gráos, da banda do sul da
equinocial: é de senhorio, e de presente
se-intitula capitão d'ella por sua magestade
Francisco d'Aguiar Coutinho. Contém em
si alguns ingenhos de fazer açúcares. É terra larga, e abundante de mantimentos, e
de muito balsamo, de que seos moradores
se-aproveitam, lavrando com elles contas,
e outros brincos, que mandam para Hispanha, aonde são estimados por serem cheirosos. D'esta capitania foi Marcos d'Azevedo
ao descobrimento das minas de esmeraldas,
que havia fama haver no sertão, e em effeito
chegou a ellas, e trouxe grande cópia de
pedras, que no principio se-tiveram por
perfeitas; mas depois acharam faltas de
muitas qualidades, que deviam ter para serem perfeitas esmeraldas.
Alv. Foi pouco venturoso esse desçobridor em perder essas pedras a primeira
estimação, porque com isso ficaram sendo
para elle thesouro. E assim passemos ávante, correndo pela demais costa ; porque já
sei que tem tambem essa capitania do Espirito Santo mosteiros de religiosos, que aenobrecem.
Br. Adiante da capitania do Espirito Santo para a parte do sul está a do Rio de Janeiro, nome, que lhe-foi posto, por se-descobrir n'outro tal dia, a qual está situada
em 23 gráos. É de sua magestade, aonde
tem uma galharda fortaleza, bem bastecida
de artilhei ia, munições, e soldados, e um
capitão, posto elle de tres em tres annos.
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costa
Tem uma cidade; posto que pequena, vem das que temos povoado n'esta grande
da
a ella muitas embarcações do Rio da Prata, do Brasil; está situada em 24 gráos
do sul da equinocial; é de senhorio,
que trazem muita em patacas, que commu- parte
tam por fazendas, que alli compram, d'on- e cFella foi capitão o governador, por doade tornam a fazer viagem para o Rio de ção regia, Lopo de Serpa, e por sua morte
Janeiro.' Também ifeste ciicto Rio de Ja- Ihe-succedeu D. Francisco de Faro. Tem
neiro tomam porto as náos, que navegam duas villas; uma que está situada ao longo
cio reino para Angola , aonde carregam da do porto, que toma o nome de S. Vicente,
farinha cia terra , de que abunda toda esta e outra mais para o sertão chamada de S.
capitania em grande, e cfalli as-levam para Paulo.
Lavram-se n'esta capitania poucos açuAngola, aonde se-vende por subido preço.
Tem alguns ingenhos, em que se-lavram cares, mas é muito abundante de carnes,
açúcares, e estes annos passados foi cabeça e de muitas fructas da nossa Hispanha, que
do governo,esede do governador, porquan- se-procluzem uella com facilidade, printo apartou sua magestade, governando o cipalmente marmellos, de que se-fazem
Brasil D. Doigo de Menezes, tres capita- muitas marmellaclas, que d'allí se-levam
Mas: a saber; a do Espirito Santo, esta para todo o estado do Brasil; e agora com
do Rio de Janeiro, e a de S. Vicente, eas- as minas cfouro, quen'ella se-clescubriram,
incorporou em urn novo governo, de que se-vai augmentando; e houveram já de estar
foi governador D. Francisco de Souza, a muito, se os seos moradores, ou os nossos
titulo de descubrir minas d'ouro cie S. Vi- portugüezes fossem mais curiosos de lavracente, de que vinha feito marquez, quando rem minas do que são; porque eu vi grão
se-conseguisse perfeito descobrimento de d'ouro tirado de suas minas, como a natuellas; e com sua morte se-atalharam estas reza o-creou, que tinha de peso 7<J/)000.
Alv. Não deve cie ser pobre a mina,
esperanças, que não eram pequenas.
Assiste mais na dita capitania, para o que tão grande grão cria, com ser de latocante ao espiritual, um administrador, vagem, como essas taes o-são. E passando
razão haja para
que tem á sua conta a administração da isso assim, não sei que
mesma capitania, e da do Espirito Santo, se não fazer muito cabedal d'ellas.
Br. A pobreza dos moradores, que bae de S. Vicente, isento da jurisdicção do
bispo, o qual somente por appellação pócle bitam no districto da capitania, com seconhecer das causas, que ante elle se- ajunctar também a isso pouca industria, é
causa dese não colher de suas minas muito
tra c tam.
Tem mosteiros de religiosos como as de ouro ; e os que as-poderam lavrar, com Iemais capitanias, que a-enobrecem grande- varem á dita capitania fábrica de escravos,
e mais cousas para o eífeito necessário, o
mente.
Alv. Fico já bem inteirado das cousas não querem fazer ; e por este respeito
cFessa capitania do Rio de Janeiro, pelo estão essas minas quasi desertas, posto
ser
que d*ellas tendes referido; e assim pode- qne tenha para mim que também deve
mos passar a tractar da de S. Vicente, que causa cfisso haver-se começado a lavrar,
cuido que é a que lhe-está mais conjuncta. por onde houveram de acabar; porque o
Br. A capitania cie S. Vicente é a última primeiro que se-devia fazer, antes de se-
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bolir n'ellas, depois (Postarem certos de posta a esta do Brasil, gosam de ruins ares,
proveito, houvera ser plantarem-se mui- que causam muitas doenças n'ellas. E se
tos mantimentos ao redor do sítio onde isto é verdade, não vejo causa por onde os
ellas estão. E como os-houvesse em abun- que habitam o Brasil, estando no mesmo
dancia, tractar-se da lavoira das minas ; parallelo, e debaixo do mesmo zenith, pomas isto se-fez pelo contrário, porque sem derem gosar de bons ares e céos, faltando
terem mantimentos intenderam em tirar tudo isso á outra que lhe-corresponde.
Bit. Isto vai já sendo tarde; e a dúvida
o ouro. E como as minas estão muito pelo
sertão, os que vão, levam de carreto o que agora me-moveis, difficultosa de soltar;
mantimento necessário; e como se-lhes- pelo que me-parecia acertado que resolvesacaba, tornam-se, e deixam a lavoura, que semos a sua prática para o dia d'amanbã,
tinham começada; e esta é a verdade.-, que n'este mesmo logar vos-esperarei para
ra causa de darem as ditas minas pouco tractarmos d'essa matéria, que não deve de
ser pouco curiosa.
de si.
Alv. Assim seja ; e eu terei cuidado de
Alv. Pois eu tenho bem para mim, que
para o diante hão-de vir a ser essas minas acuclir com tempo.
de muita importância. E pois temos cheFiM DO DIALOGO I.
gado á última capitania da parte do sul, das
que estão povoadas de portuguezes, dizeime quanto espaço ha de costa por todas estas povoações de que haveis tractado?
Transcrevendo a integra dos notáveis
Br. Desde o Pará ou Rio dos Amazonas, projectos cie convenção para restabelecer
que está situado na linha equinocial, até á as perfeitas relações de amisade entre a
capitania de S. Vicente, ha de costa quasi França e a Confederação Argentina, as700 léguas, e de norte a sul, cortado por sim como a da França com Oribe, não
rumo diverso, quatrocentas e vinte léguas, podemos resistiria tentação de o-accompaterra bastantissima para se-podêr situar nharmos com algumas reflexões.
(( S. exc, o sr. presidente da republica
n-ella grandes reinos e impérios.
A costa corre, por algumas partes, de nor- franceza, e s. exc, o sr. governador e cate a sul, por outras de noroeste sueste, e pilão general da provincia de Buenos-Ayde lesfoeste; e o que mais espanta, é vêr res, incarregado dos negócios estrangeiros
que toda esta costa grande, assim no ser- da confederação argentina, desejando tertão, como nas fraldas do mar, tem excel- minar as questões existentes, e restabelelentíssimo céo, e gosa de muito bons ares, cer as perfeitas relações de amisade, conSendo muito sadia, e disposta para a con- forme os desejos manifestados pelos dous
servacão cia natureza humana.
governos, tendo declarado o governo franAlv. Isto intendo eu pelo contrário; por- cez não ter vistas algumas particulares,
que se os antigos se não inganaram, a maior nem outro algum interesse que não seja o
parte d'esta costa do Brasil está situada na de ver completamente consolidada a paz, e
lorrida zona , que foi julgada inhabitavel, independência dos estados do Prata, exac• por muito quente; e por este respeito os tamente em conformidade dos tractados,
moradores de Guiné, e da mais costa op- nomearam para esse fim por seos plenipoN. xxvn—31
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tenciarios, por parte des. exc. o sr. presidente da republica franceza o vice-almirante Le Predour, e s. exc. o sr. governador e capi lão general da província de
Buenos-Ayres, a s. exc. o ministro dos negocios estrangeiros o camarista doutor D.
Filippe Arana, os quaes depois de apresentarem seus plenos podêres, e de os-haverem achado cm boa e devida fôrma, decid iram o seguinte : »
ARTIGO I.

« O governo argentino, de accordo com
o seo alliado, adherirá a uma immediata
suspensão cie hostilidades entre as forças
orientaes de Montevidéo, eas da campanha,
logo que a dita suspensão de hostilidades
for assignada pelo seo dicto alliado em
tempo conveniente. »
ARTIGO II.

« Determinada, como se-acha, a suspensão das hostilidades pelo artigo antecedente, deverá o plenipolenciario da republica franceza reclamar do governo de Montevidéo (da autoridade de facto de Montevidéo) o immedialo desarmamento da legião estrangeira, e de todos os outros estrangeiros, que se-acharem em armas, em
qualquer outro local da republica oriental,
sendo a acta e os termos do dicto desarmamento regulados pelo alliado do governo
argentino, de accordo com os negociadores
francezes. »
ARTIGO III.

« Logo que se-effectue o desarmamento
estipulado no artigo precedente, fará o govêrno argentino, com o consentimento do
alliado da confederação, que a totalidade

das tropas argentinas evacue todos os pontos do território oriental.
ARTIGO IV.

« Tendo o governo francez levantado, a
16 de junho de IS/18, o bloqueio que havia estabelecido nos portos de Buenos-Ayres, obriga-se elle a levantar do mesmo
modo, no momento da suspensão das lioslilidades, o bloqueio dos portos da republica oriental; a evacuar a ilha de Martim
Garcia; a restituir os navios de guerra argentinos de que está de posse, tanto quanto
fôr possível no mesmo estado em que foram
aprisionados; e a salvar a bandeira da confederação argentina com 21 tiros de artilha ria. »
ARTIGO v.

« As duas partes contractantes intregarão aos respectivos proprietários todos os
navios mercantes, com suas cargas, tomados durante o bloqueio. »
ARTIGO vi.

« O governo da republica franceza reconheçe que a navegação do rio Paraná é
uma navegação interior cia confederação argentina, sugeita tão somente ás suas leis e
regulamentos, do mesmo modo que a do
rio Uraguay o-é em coirinum com o estado
oriental. »
ARTIGO VII.

« Tendo o governo francez declarado
achar-se plenamente admittido e reconbecido que a republica argentina está no livre
gôso e posse cie todos os direitos, quer de
paz, quer de guerra, que pertencem a um
estado independente; e que se os accontecimenlos oceorridos na republica oriental

mis.
collocaram as potências alliadas na necessidade de interromperem momentaneamente
o exercício do direito cia guerra na parte da
republica argentina, eguaes princípios liouveram sido em circumstáncias análogas applicaveis á França e á Grã-Bretanha, fica
convencionado, que o governo argentino,
em vista cFesta declaração, reserva o seo direito para o-discutir em tempo opportuno
com o governo francez, na parte relativa á
applicaçâo do princípio. »
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argentino obtido este consentimento, e o
governo francez regulado esta convenção ,
cumpre dar andamento e concluir o presente. »
artigo x.

« Tendo o governo da confederação declarado espontaneamente, e em conformidade com os seos constantes princípios, não
suppor da competência do governo argentino, mas sim da do governo da republica
oriental do Uruguay, os pontos relativos aos
negócios domésticos d'esla republica, ficam
ARTIGO VIU.
elles dependentes da decisão de s. exc. o
sr. brigadeiro D. Manoel Oribe, na con« Se o governo de Montevidéo (auetorivenção, que fizer com o governo francez. »
a
se-recusasse
de
Montevidéo)
facto
dade de
licenciar as tropas estrangeiras, e particuARTIGO XI.
da
ilarmenté as que fazem parte
guarnição
de Montevidéo, ou se demorasse sem neces« Fica accordado que nos exemplares da
sidade a execução d'esta medida, o plenipresente convenção se-dará no texto franpotenciario da republica fránceza declarará cez, ao alliado da confederação, o titulo de
ter recebido ordem de cessar qualquer in- s. exc. o sr. brigadeiro D. Manoel Oribe,
tervencão ulterior, e de se-retirar no caso e no texto hispanhol o titulo de s. exc. o
de serem improficuas as suas recommenda- sr.
presidente do estado oriental do Urações e representações.
guay, o brigadeiro D. Manoel Oribe: e bem
assim na traducção fránceza designar-seARTIGO IX.
ha, com o nome de governo de Montevidéo,
a auetoridade ahi existente; e por último
declara« Havendo o governo argentino
na versão hispanhola dar-se-lhe-ha a denodo que concluiria esta convenção, uma vez
minação de auetoridade de facto de Monque o seo alliado, s. exc. o sr. brigadeiro tevidéo. »
D. Manoel Oribe (o exm. sr. presidente da
ARTIGO XII.
republica oriental do Uruguay, brigadeiro
I). Manoel Oribe) n'ella consentisse prévia«Por esta convenção se restabelece a permente, o que para o governo da confede- feita amisade entre os
governos francez, e
ração argentina é uma condição indispen- da confederação, e a anterior boa intellisávej para todo o accordo sobre as questões
gencia e cordialidade. »
existentes, procedeu a sollicitar o seo consentimento, assim como o governo da reARTIGO XIII.
publica fránceza a regular com o dito allia« A presente convenção será ratificada
do da confederação a convenção na parte
dias depois
que lhe-diz respeito ; e tendo o governo pelo governo argentino quinze
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da apresentação da ratificação do governo conveniente, á disposição do governo, que
da republica franceza, trocando-se então for eleito em virtude do artigo 7.° da preas duas ratificações. »
sente convenção. »
« Em fé do que os plenipotenciarios asARTIGO III.
signa ram e sellaram a presente convenção
em Buenos-Ayres no dia
do mez de
« S. exc. o sr. brigadeiro general D.
de 1849. »
Manoel Oribe adhere a tudo quanto foi
(Assignados)
acordado pelo governo argentino, a resF. Le Predour.—Fclippe Arana.
peito da evacuação, de todos os pontos do
território oriental da totalidade cias tropas
Projecto de convenção entre a frança, e argentinas, logo
se-eíleiluar o desarque
o brigadeiro general D. Manoel Oribe.
mamento estipulado no artigo precedente.»
(Supprimiu-se o preâmbulo).
ARTIGO IV.
¦

.

.

ARTIGO.

I.

« O governo francez obriga-se a levan« O governo argentino, aluado de s. exc. tar, no momento da suspensão das hostilio sr. brigadeiro general D. Manoel Oribe, dades, o bloqueio estabelecido nos portos e
tendo convindo em uma suspensão cFarmas costas da republica oriental do Uruguay. »
entre as praças orientaes da cidade de MonARTIGO V.
tevidéo, e as em campanha, s. exc. o sr.
brigadeiro general D. Manoel Oribe adhere
« S. exc. o sr. brigadeiro general D.
do mesmo modo, nos termos regulados por
Manoel Oribe (o exm. sr. presidente da reuma convenção especial. »
publica oriental de Uruguay, brigadeiro
— como
ARTIGO II.
general D. Manoel Oribe) declara
—conjá o-fizera em 13 de julho de \846
« Estando ajustada a suspensão d'armas, ceder ampla e inteira garantia das vidas e
como fica estabelecido no artigo antece- propriedade, e esquecimento do passado ;
dente, deverá o plenipotenciario da repu- assim como se-obriga a fazer respeitar os
blica franceza reclamar do governo cie direitos dos subditoseslrangeiros, admittinMontevidéo (daauctoridade de facto de do, e tomando em consideração quaesquer
Montevidéo) o immediato desarmamento da reclamações, que por estes lhe-foremfeitas,
legião estrangeira, e de todos os outros es- de qualquer natureza que sejam, em contrangeiros, que estiverem em armas, e for- formidade com as leis da republica, e com
niarein a guarnição da cidade de Montevi- a fidelidade dos tratados, existentes ífesta
déo, ou se-acharem com as armas na mão epocha. »
em qualquer koutro/ponto da republica
ARTIGO VI.
oriental. Deverão as armas ser intregües
« A amnistia, de que se-fala no artigo
a s. exc. o sr. plenipotenciario, que as-conservará, como em depósito, na esquadra precedente, não embaraça que os emigrado seo commando, para a«-pôr, em tempo dos de Buenos-Ayres, cuja residência cm
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Montevidêo possa causar justos motivos
de queixa ao governo ele Buenos-Ayres,
ou comprometter a boa intelligencia entre
as duas republicas, sejam transportados, á
sua escolha, para os portos estrangeiros
mais próximos, ou bem escoltados dos
pontos da costa para outro qualquer logar
do interior, que elles escolherem. »
ARTIGO VII.

« Logo que se-eífectue o desarmamento
das forças estrangeiras em Montevidêo, e
as tropas auxiliares argentinas evacuem o
território oriental, conforme se-acha estipulado no artigo 3.° da presente con venção, proceder-se-ba, segundo as fôrmas
preseriptas pela constituição, a nova eleição de presidente do estado oriental. Farse-ba esta eleição livremente, e sem constrangimento de parte alguma ; e s. exc. o
sr. brigadeiro general D. Manoel Oribe,
declara desde já acceder ao resultado. » *
ARTIGO VIII.

cc Todos os navios mercantes e suas cargas, tomados desde o bloqueio, serão restituidos a seos proprietários, pelas duas
partes contractautes. »
ARTIGO IX.

« O governo da republica franceza reconhece que a navegação do rio Uruguay é
uma navegação interior do estado oriental

do Uruguay em commum com a confederação argentina, e somente sujeita ás suas
leis e regulamentos. »
ARTIGO x.

« Estipularam os governos francez, e o
da confederação argentina, no artigo 7.° da
convenção, e foi acceito por s. exc. o sr.
brigadeiro general D. Manoel Oribe, que
o governo francez declara : — « Que tendo
o governo francez declarado achar-se pienamente admitlido e reconhecido que a republica argentina está no livre gôso e posse
incontestável ele todos os direitos, quer de
a um
paz, quer de guerra, que pertencem
estado independente ; e que se os accontecimentos occorridos na republica oriental
collocaram as potências aluadas nanecessidade de interromperem momentaneamente
o exercício elo direito de guerra da parte
da republica argentina, eguaes princípios
houveram sido em circumstancias análogas
applicaveis á França e á Grã-Bretanha, fica
convencionado que o governo argentino4
em vista d'esta declaração, reserva o seo
direito parao-discutir em tempo opportuno
com o governo francez, na parte relativa á
applicação do princípio. » — S. exc. o sr.
brigadeiro general D. Manoel Oribe adhere
completamente aos princípios do governo
argentino seo alliado, a respeito ela declaração supra mencionada. »

c Diz-se que ha um artigo„reservado, em que Oribe
previne que é elle que deve presidir ás eleições para
nomeação_de deputados— que pôde elle ser candidato
á presidência da republica — e que é só d'esta fôrma
que se elle obriga a sugeitar-se ao resultado da eleição, que os representantes fizerem.

V

ARTIGO XI.

« Se o governo de Montevidêo (auetoridade de fado ele Montevidêo) recusar o liceneiar as tropas estrangeiras, e particularmente o desarmar as que fazem parle da
guarnição de Montevidêo, ou se demorar
sem necessidade, a execução d'esta medida,
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ARTIGO XV.
o plenipotenciario da republica franceza
declarará ter recebido ordem de cessar toda
(( Será ractificada a presente convenção
no
a ulterior intervenção, e de se-retirar,
s. exc. o sr. brigadeiro general D. Mapor
caso em que as suas recommendações e
noel Oribe quinze dias depois da apresenapresentações se-tornassem inefíicazes.
tação cia ractificação pelo governo da republica franceza, e trocar-se-hão as duas racARTIGO XII.
tiíicações. »
« Em fé do que assignaram e sellaram a
« Sendo o commum accordo entre o gopresente convenção no Cerrito cia Victoria
vêrno argentino, e s. exc. o sr. brigadeiro aos
do mez de de 1849. »
general D. Manoel Oribe, uma condição
(Assignados)
indispensável para se-arrarijarem as dúvi- Fi Le Prcdour. — Carlos G. Villademoros.
das existentes, e tendo-se obtido o consenAssim como os plenipotenciarios de Intimento do governo argentino, seo alliado,
continuou-se, e concluiu-se a presente glaterra e França, invocando ordens e instrucções de seos governos, nas bases de que
convenção. »
foi portador Mr. Hood, e outros antecedentes, que já temos publicado, não davam
ARTIGO XIII.
entidade alguma politica ao general Oribe,
declarando sempre, por todos os modos
« Tem-se convencionado que nos exempossíveis e conhecidos, não poderem reno
se-dirá,
convenção
da
presente
plares
conhecer n'aquelle general outro caracter,
texto francez, s. exc. o sr. brigadeiro gedo mesmo modo, nos projectos apresentalieral D. Manoel Oribe; e que no texto hisdos ad referendam pelo contra-almirante
o
titulo
e
cadesignado
com
será
panhol
Le Predour ao governo de Montevidéo seracter de sr. presidente do estado oriental
reconhece este como aut/ioridade de faeto,
do Uruguay, brigadeiro general D. Manoel
e como governo da republica oriental do
Oribe: e outrosim que na traclucção franUruguay, ao general Oribe! Quihabetauceza se-designará com o nome de governo
res audiendi, audiat: quipolcst capere,
de Montevidéo a auctoriclade alli existente,
ca piai.
dando-se-lhe na versão hispanhola a denoNão nos-espanta que Ptosas e Oribe perminação de auctoriclade de faeto de Montesistam no empenho do titulo e caracter de
vidéo. »
presidente do estado oriental do Uruguay,
ARTIGO XIV.
que já Lord Hovvden, e o conde Walewski
cederam, e con vieram em que mutuamente
«Por meio d'esta convenção, restabele- o-empregassem: tão
pouco nos-surprehence-se a perfeita amisacle, boa intelligencia de que se-tractasse directamente com o
e cordialidade entre o governo da republi- general Oribe, que já Mr. Gore, e Mr.
ca franceza, e s. exc. o sr. brigadeiro ge- Gros vieram para expressamente se-intenneral D. Manoel Oribe (exm. sr. presidente derem com elle, pondo de parte a llosas.
da republica oriental do Uruguay, brigadei- Differentes vezes temos manifestado os
ro general D. Manoel Oribe). »
accontecimentos e causas, porque na re-

mis.
publica do Uruguay não existe o governo
da constituição ; por conseqüência nada
admira que se-pertencla separar a questão
argentina cia questão oriental; talvez mesmo que tivesse sido um bem logo no principio; porém que a França se-ponha no
caso de belligerante; que abandone a posição interventora; que desça até ao ponto
de se-complicar na ordem interior cia republica; cpie tome parte no incargo de
comprimir, e vulnerar a constituição do
estado ; e que consinta em deprimir aquelles a quem veiu favorecer, cousas são estas
que, para se-julgarem seriamente, é preciso
conhecer primeiro como sobre ellas pensam o governo, e a nação franceza.
Será possível que o contra-almirante Le
Predour tenha querido compromettcr a
sua reputação, fazendo (com esses tractados era projecto) concessões não authorisadas, e manifestamente contradictorias
com os compromissos, e dignidade da
França ? Não o-podêmos acreditar.
Mas acceitar o reconhecimento de Oribe
(que foi o motivo da questão entre os orientaes), convir no abandono d'estes, não
lhes-deixando, nem aos cessionários, outro
beneficio mais do que a amnistia (depois
de se-haver declarado a intervenção collectiva); desconhecer o direito de transmissão na authoridade residente na capital
do estado, ante quem se-acreditaram todos
os agentes da Europa ; sacrificar finalmente
as considerações e respeitos, que mutuamente se-devem as nações, são cousas que
em verdade assombram por incomprehensiveis e inesperadas ; porquanto, uma de
duas: ou Oribe é na actualidade presidente
ou não: se como presidente pôde haver a
convocatória para as eleições, não é elle
elegivel segundo a lei, que o artigo 75 da
constituição prohibe a reeleição. Se o não
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é, tambem não pôde haver a convocação,
que pelo artigo 82 é da competência do
governo.
Como ha-de pois o governo da republica
franceza (uma vez que entre n'esses detalhes) concorrer com a sua acquiescencia
para que se-falte ao princípio constitucional, que ha-de servir para que se-nomeie o
novo presidente da republica? Como pôde
d'est'arte destruir todas as tradições d'uma
lucta, para que foi chamado como medianeiro, e assumir toda a responsabilidade,
ante o mundo civilisado, de um facto sem
exemplo? Para apoiar isto, basta recordar
a história das diversas missões, mandadas
á Europa, com intenção de pôr fim á guerra entre esse governo de Montevidéo, que
agora insistem em chamar authoridade de
facto, e o governador de Buenos-Ayres.
Em nenhuma d'essas combinações contemplaram esses governos ao alliado da
confederação argentina, senão como ailiado do exército, que invadiu o estado
oriental do Uruguay, e como tal connivente com os inimigos políticos do general
Rosas nas províncias do interior da republica argentina, antes de tomar posse do
território, sitiar a praça, e destruir as forças, que na campanha obedeciam á aulhoridade de Montevidéo. Todos estes factos
hão sido demonstrados até á evidencia.
Não nos-propomos a fazer longas observações sobre cadúm dos artigos, nem sobre
a fôrma de sua redacção; mas é certo que
n'elles não achámos as garantias, que devem incontar-se n'um tractado de conciliação, não já com os nacionaes, mas com
os estrangeiros, que tomaram parte na
questão oriental.
Não se-lê n'esse projecto cousa alguma
que assegure a independência, que se-reconhece! Estabelecendo a evacuação das
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tropas argentinas, não se-tcm em conta
o que já estava acceite nas bases Hood, e
faz-se proceder ao desarmamento dos estrangeiros, e ao depósito das armas nos
vasos da esquadra franceza!
Tem-se dicto que uma das razões, para
acceitar os projectos, era a necessidade de
inviar para França a tripulação dos navios,
que concluíram a estação, e que se-achavam no maior descontentamento: acerescentam outros que o sr. Le Predour tinha
ordens terminantes para conhecer, por um
modo official, qual era o nltimatum de
Rosas, afim de poder o governo da republicá obrar com esse conhecimento.
Apparece o simples general d'um exército alliado, propondo um tractado de paz
e amizade com a França, quando pelo arligo 81 da constituição, nem como presidente da republica pôde invial-o sem o conhecimento do senado ; e a França, depois
de ratificado, se-obriga a apresentai-o á ratificação (Pesse brigadeiro general, como
lhe-chama o texto francez, nos 15 dias seguintes, sem se- lembrar de que a constituição exige a approvação da assemblea geral,
e que não ha assemblea, por isso que as
eleições tem de ser conseqüência (Pesse
tractado.
Em quanto á conveniência, não pôde
deixar de chamar a attençao o modo, por
que está concebido q artigo 5.° do projeçto
de convenção, apresentado pelo general
Oribe.
A propriedade, instineto natural, fim, e
recompensa do trabalho, é um direito já
hoje inquestionável, que se-deve respeitar
tanto, como o da liberdade, e nem se-póde
desconhecer, nem sacrificar. As suas regras põem-a fóra do alcance da arbitrariedade, porque o homem pôde mover-se em
todas as direcções, pôde pensar, fallar, e

existir, sem que pelos males, que com isso
haja de oceasionar á sociedade, tenha direito de a-atacar na sua propriedade. As
necessidades do homem constituem esse direito, que não pôde destruir nenhum outro : a liberdade só se-póde perder pelo
quebrantamento da lei; porém sinonesset
lex, non esset peccatum: e além d'isso todos os philosophos insinamque a segurança
da vida e a propriedade são a base da sociedade ; e assim como esta se-subjeita a
regras para julgar do quebrantamento das
obrigações, assim estas só podem isentar
a propriedade.
Quando o inundo está tão adiantado na
estrada da civilisação, não é possivel governar muito tempo pela força sem a razão,
e está hoje reconhecida a sublime intelligencia, que se-desinvolve, exercendo-a.
É verdade que no primeiro regimen, que
a sociedade adoptou, era a terra propriedade da republica: na Ásia ainda o-é do
déspota : durante a edade media foi-o dos
senhores feudaes; porém o progresso suecessivo das idéas, e por último a liberdade,
que ou se-deu, ou os povos conquistaram,
conseguindo a manumissãodo homem, declarou a propriedade independente do capricho dos governantes, e por conseguinte
libertou-a da arbitrariedade, e do furor das
paixões e dos partidos. Ficou desde então
abolido o confisco, porque, desde que sedeu ao homem o uso das suas faculdades,
ao frueto de seo
tirou se toda a restriecão
•
trabalho. E este um facto geral, universal,
que está em harmonia com todas as instituições liberaes, e que se-cimenta no espirito, ou na letra de todas as constituições
do mundo, e de todos os governos represen lati vos.
Assim como Plínio e Buffon não hesitaram em declaral-a favorável aos animaes,
r
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e por conseqüência nesociedade,
tido
neccspela
a-considera
intellectual
assim o orbe
em relação ás cousas, ao estado,
saria á espécie humana, e não pôde por cessario,
e ainda em relação aos cidadãos
conseqüência subjeital-a a alterações, por- ,ao mundo,
a com o estado, desde que se-intendeu conse-estriba
ofirmebaluarteem
éella
que
que
ao homem o frueto do seo
vida dasociedade, e a segurança do estado. veniente deixar
e essa utilidade social, que deve
Aonde a liberdade não está garantida trabalho;
trabalho, oppõe-se ao confisco
o
se-incontra
garantir
só
costumes,
e
pelos
pela lei,
não só porque fora injustíssimo
languidez c miséria: pelo contrário o pro- dos bens,
associar a propriedade aos erros do intendos
sagacidade
a
e
govêr-,
tempo,
do
gresso
ou ás vicissitudes da vontade,
nos (aonde aquella é respeitada) fazem re- dimenlo,
causados ás famílias,
nascer a confiança ; tomam os capitães a como pelos prejuizos
é obrigação deixar meios de subsua relativa importância ; torna-se fecunda a a quem
terra; a prata e o ouro, tão desejados, não sistir.
social, e a tranquillidade cios
ordem
A
valor
seo
o
valores
são senão
que perdem
mas para povos, assentam sobre o princípio inalteraos-occultam,
classes
as
que
para
individual.
á
os que os-fazem servir é uma fonte inexgo- veí do respeito propriedade
Dizia Mirabeau a José II « Despresae
tavel de benefícios, de riqueza, e cie conos frades quanto quizerdes,
fiança, em mútuo proveito. O respeito á muito embora
apezar de mas não os-despojeis, nem lhes-tireis o que
propriedade fez com que Veneza,
sua propriedade» Odesnão ser livre, fosse a escrava mais rica da elles olham como
um crime, quer se-commetta
terra. O abuso do despotismo já não pôde pôjo é sempre
contra o mais impio atheo, quer contra o
servir de regra.
capuchinho.
Ha pois dous pontos de vista, sobre que mais ascético
Se pois o que temos dicto está em harmoalternativamente nos-devemos fixar, graças
cie direito publico, e se
ás admiráveis combinações da natureza , nia com os princípios
mas lambem sesempre em perfeita concordância, que são estes senão desconhecem,
— a equidade e a utilidade social—a pri- não definem nos tractados em projecto, é
se-expliquem de um modo claro
rneira em relação ao indivíduo ; a segunda mister que
fundanclo-se na base inalem relação á sociedade; ferem-se um e e intergiversavel,
do respeito á propriedade, e que
outro todas as vezes que se-despojam os fi- teravel
se-restilua tudo quanto
lhos da propriedade do pae,-porque se-falta inimediatamcnte
seqüestrado por motivos politientão ao dever, constituído pela vontade da se-houver
onde a opinião é livre, exernação, por isso que. esta quer que o homem cos; porque
ella por actos cpie nem absorvem, nem
trabalhe ; e para o-fazer com aííinco e zelo, ce~se
alheia; e portanto
a
assegura-lhe a posse e a transmissão do que prejudicam propriedade
não podem esses bens seqüestrados servir
adquirir.
reparar prejuisos que só aostribunaes,
lia
é
para
civilisadas,
nações
as
todas
Em
nome da lei,preexistente, compete quaherdade de pensar, e de manifestar o seo em
se- lificar e julgar.
pensamento, um direito sagrado, que
Sendo este o princípio hoje reconhecinão pôde perder, e que por nenhum modo
do, <*com quanto maior razão devem os
á
que,
ser
propriedade,
prejudicial
pôde
são um dos resultados da
contractos,
que
direito
outro
é
dissemos,
garancomo já
N. xxvii—32
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fé publica, ser egualmente validos entre
os nacionaes e os estrangeiros? E a não
ser assim, tornar-se-ha impossível o asse-»
giirar o socêgo e paz no Rio cia Prata. A
violência torna mais intolerável a espolia-ção , e a que aticlorisasse o roubo
da propriedade, nem sempre poderia garántir os possuidores contra os direitos do
legitimo proprietário, que tran smi lli ria a
seos descendentes o direito sagrado de areclamar por todos os meios ao seo aicance.
Abusando-se da credulidade dos povos,
poder-se-ha por algum tempo imbuir-lhes
idéas contrárias, cfazer-lhas acreditar, porêm não basta a vida cie um homem para
tornar eterno o querer, filho da força;
nem ha governo regular, que possa desçonhecer os princípios, que apenas temos
ligeiramente esboçado; por conseqüência
a ambigüidade, com que se-acoberta tudo
quanto diz respeito á propriedade — quer
de nacionaes, quer de estrangeiros — e
muito essencialmente no projecto de convençãó ajustado com o general Oribe, e
de cuja citação de 13 dejulho de 1846 não
temos conhecimento ; e bem assim as condescendências incomprehensiveis, inesperadas, e oífensivasa todos, dando-se importancià legal aquelle, e intitulando o governo de Montevidéo auetoridade de fado,
usando de umas expressões no texto francez, e de outras na versão hispãnhoia, são
em verdade inqualificáveis objectos da mais
séria e profunda meditação; e não seria
muito para estranhar que se-augmentassem
as dilaçõès, e que se-complicassem as cousas, a ponto de fazerem abortar a negociacão.
*»
E preciso não desconhecer os sentimentos do coração humano; e convencer-monos de que se essa negociação não for cit

montada sobre a honra e boa fé, e se náo
tomar por base tudo quanto é objecto dos
cuidados do liomem e da sua familia, para
assim assegurar a tranquillidade, socêgo,
e bem estar, que são os resultados da paz
e não do triumpho, mais convém, antes
do que subscrever a uma vileza, concorrer
para uma fusão por qualquer modo, e a
todo o custo. O paiz está primeiro que
tudo. Aqui Americanismo será synoniiiw
de Patriotismo.

RIÍADAMANT1Í0ESUA MÃE
ou
(Continuado do N.26 pag.*232)

CAPITULO IV.
— Quem semeia joio não colhe trigo.
— Adagio. —

Todos os dias dava Rhadainantho novos
dissabores a seos pães, que já ás vezes selamentavam, um com outro, do máo rumo
que elle levava; é, ora deitavam a culpa
á natureza, (que era bem innoeente) ora
se-atirayam as culpas, que ambos tinham.
Crescia aquelle morgado em insolencia
edesiiiorálisaçãõ, como em corpo e belleza,
pois na verdade era um formoso joven,
não obstante todo o trabalho que tomava
com os seos modos i11civis e momos desagradaveis, para desfigurar-se.
Em vícios e folguedos passava elle todo
o seo tempo com maneebos desregrados
e mais adultos; mas nenhum lhe-botava a
barra adiante.
Em dia lhe-dizia um dos seos companheiros:
— « Tens uns pães regalados... nem todos alargam os cordões á bolsa como os
teos. »
¦ ,~f'.-

mis.
seo segundo casamento não te-fez lá muito
bom cabello. »
—(( Não é só pelo lado que incaras 0 negóciòque fui infeliz por minha mãe morrer:
ella era uma senhora de muito juízo, e me« Ai?... que se elles tentassem áférroteria dado optima educação. »
sou!..
ver
Que
ihar-me, eu lhes-faria
quem
—« Ah!., ah!.. ah!.. estás um petisco
nasceu
ente
um
que
vem cá a ser agrilhoar
divertido. »
senhor
tão
inc-vêr
cuides,
Não
livre?..
por
—« Pois fallo em matéria que me-nãodimeos
a
inteiramente
o-devo
pães;
meo, que
verte. Apesar de meos desvarios conheço
elles
independência
minha
a
;
eu sei manter
no fundo (Palma que se tivesse tido uma boa
bem querem in volver-me em suas teias
educação— »
d'aranha, mas eu não sou nenhuma mosca
—« Ora esta
não te-lamentas tu ás
sou coe
chuchar;
apanhar
me-deixar
para
tua madrasta te-fazer levar sovas
mo o vespão, e quebro todos os seos fios. vezes por
apesar de estares um homem, e
Minha mãe reconhece ás vezes que nÚsso de teo pae,
aquella palha? querias mais edumostro grancíésa d'áüimo, ainda que a-con- por dá cá
cação? »
trario. »
—(( As pancadas não são educação. »
Ora os vespões também se-pilham, mas
—« Nunca lestes Gil Braz de Santilhanão é em fios emaranha. Eu tenho um primo
na?... é verdade que tu não te-oecupas com
vez
muita
batia-me
vivo,
diabo
um
era
que
suas letra redonda. »
poreu não o-accompanhar em todas as
— « Pois que me-importa a mim o que
travessuras. Morreu sua mãe, pobre viuva a
sangue; fez o tio Braz? »
de
iágrymas
chorar
fazia
elle
quem
—« Nada!.. Esse lio conta que incontrou
c o seo tutor o-metteu n'um collegio...
—«Se elle não fugiu, era um fraco, que dous ladrões, que foram levados aquella vida
levado muito mimo em pequesó mostrou valentia em quanto lhe-deram um, por ter
rio, o outro por ter sido creado com muita
largas. »
aspereza: pois bem, lembra-me ás vezes que
— «Tentou fugir por duas vezes, e até de
nós ambos também havemos de vir a dar no
apanhado
foi
mas
uma
uma quebrou
perna,
mesmo ; tu pelo— »
esnão
hoje
e
vezes,
as
d'ambas
procura
já
—« Eu?!., cuidas que sou feito da tua
capar-se; applicou-se aos estudos e em pou»
tu podes vir a ser ladrão, que és
co tempo ganhou o perdido, e eslã para sair massa?...
vilião; mas eu que sou (Puma famiiia
do collegio. Quando lhe-recordo as suas um
»
nobre
desnos
chora,pensando
passadas,
proezas
—«Não me-falles na tuanobresa, que me»
mãe.
sua
a
deu
gostos que
—« Creio que estás lamentando não teres fazes escangalhar com riso. »
—« Sou sobrinho d'um conde, e.... »
tido em mais novo a sorte de teo primo. »
—« Basta que nós aturemos tua mãe a
—«Não o-digas por mofa... ás vezes mearrepello por meo pae não ter morrido em moer-nos a paciência com o seo mano conde. Não herdes sequer essa mania ridícula.
logar de minha mãe. »
— «Por essa estou eu... teo pae com o Se tua mãe não estivesse sempre nas nu-

« Havia de ser bonito, respondeu elle,
se me não dessem o dinheiro que eu lhespedisse »...
« E a liberdade que te-clão? ».-..
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vens , não teria havido quem fosse esqua- sos,... e não tem geilo senão para fazer
barulho c montara cavallo: creio que nem
drinhar de que poeira ella sahiu. »
—« Insolente!.. tens o atrevimento de sequer sabe uma conta de so minar. »
(( Isso que imporia? respondeu ella,
insullares a minha familia?!.. se és capaz,
nosso filho não tem de ser caixeiro. Olha
segue-me. »
—« Bem sabes que sou capaz de té-tou- elle sabe mais do que te-parece: hontem
rear; já teus visto que ninguém brinca co- intrei no seo aposento, e dei lá com rascunhos de cartas tão lindas... eram uma
migo, c que tenho força por septe. »
—« És mais velho, não admira que sejas tentação... estou certa que não ha-de bamais forte; mas agora que estou um ho- ver rapariga qne líre-resista. »
«E efisso tiraremos bom lucro!...
mem, não saírás ás mãos lavadas do nosso
Havemos confessar que elle não presta para
duello: desaíio-te á pistola. »
—« Ah!., ah!.. um desafio!., cslá ga- nada senão para namorar, e dar-me saques
lante !.. ora deixa sair bem a barba, que le- á bolsa. )>
« Ora tenhamos paciência, menino;
está de longe a pedir licença. »
«Infame!., covarde!., villão-ruim!..» elle é tão novinho!... em sendo mais homem
«Que é lá isso?... Não esbravejes: ha-de ser mais razoável. » —
Elle fez-se mais homem, e ainda menos
olha que se te-ponho os cacos ao sol, ficas
corrido. A lua nobresa consiste toda em razoável.
Antônio Cosme continuou a queixar-se
dinheiro. »
«É mais sólida que a de pergaminhos; de seo íilho a sua mulher, e ella a deseule então confessa que tu, que és um pobre- pal-o. Uma vez dizia dona Maria Justiniana
a seo marido para animal-o :
tão, podes dar em ladrão, mas eu... »
•— « Deixa estar, menino, que tudo se—« Tu já começas com o officio; insaiaste na burra de teo pae, e de cá se-vai a lá. ha-de arranjar eus bem. O nosso filho é
do mundo; pôde
Quem rouba os seos, virá um dia a roubar o mais lindo cavalheiro
escolher para casamento a fidalga, que mais
os estranhos. »—
Rhaclamautho se-lançou sobre o compa- Ihc-agradar, e depois de casado ha-de asn beiro e lu ciaram um pouco; mas Rhada- sentar. »
— « Deixemo-nos de fidalguia, replicou
mantho ainda não linha força correspondente ao ânimo, e o seo contrário o-levava Antônio Cosme, a nossa casa vai a pique;
salval-a é uma esjá debaixo de si, quando chegaram outros, e se alguma coisa pôde
cora de prata. Se conseguíssemos que Rhae os-separaram.
Algumas vezes as rixas do filho de Anto- damahthó fizesse um bom casamento emunio Cosme acabavam peior para elle, e en- classe de vida.., »
-~ «Havemos de conseguir, havemos de
tão sua mãe dei lava a casa abaixo com seos
gritos; c não deixava de';lançar toda a culpa conseguir... »
Olha : o meo
cc Deus o-quizesse:» !
aos amigos de seo rico filho.
Um dia porém disse Antônio Cosme a amigo Iguacio da Costa deixou uma filha,
sua mulher:
que servia para nosso íilho... »
— «O que tu quizeresí... a filha d'um
— «Menina, onosso Rhadamantho eleitanos a perder, os seos gastos são espanto- simples negociante !...)>
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cc Que commendador?... »
« Então um negociante é pessoa de
cc O teo defuncto amigo Ignacio da
pouco mais ou menos?. . que sou eu?...
Demais Ignacio tinha hábito de Christo, e Costa. »
cc Casar com Virgínia não é tão fácil
se não morresse seria hoje commendador.»
—« Que pena que morresse tão novo!... como te-parece; era preciso que ella sese tivesse uma commenda seria sua filha namorasse de Rhadainantho, e para nada
nos-podia servir tão bem a bella figura
mais digna dá nossa alliança.))
« Olha, menina, já me não importa cFelle como para aplanar as diíficuldades
senão dinheiro. O que te-digo boje não o- d'esse casamento; pois receio muito que o
deixes transpirar, que o crédito d'um ne- tutor não dê de boa mente a sua pupila
»
gociante é como de uma donzella; a menor a um rapaz de costumes desregrados.
cc Fica certo que ella se-namorará
indiseripçãolhe-faz uma brecha irremediavel. Rhadamantho tem-nos arruinado de dentro em pouco de Rhadamantho : o mais
tal sorte, que não sei se um bom dote ca custoso será persuadir-lhe a elle que semais estricta economia nos-farão levantar faça amável com ella; porém far-lhe-hei
cabeça!... tremo quando incaro o futuro. » ver que se não casa com ella ficará pobre,
cc Jesus!... falas serio,... ou queres eRhadamantho gosta muito de figurar, porá
metter-me medo para que eu não seja pro- todo o seu íito em agradar-lhe; verás como
diga?... »
passados alguns dias ella morre cie amores
« Peço-te que não sejas pródiga, mas por elle... »
» «Éo que se-pertende; porque dos
muito econômica, e que empenhes Ilhaulamanthoa ser menos gastador; porém não tutores e parentes me-rio eu:... feliz mente
é para te-atemorisar que te-pinto o nosso ha justiça para que uma menina possa
estado com negras cores; ha muito que não casar a seo gosto. )> —•
durmo de noite com a força dos cuidados,
CAPÍTULO V.
e quando te-dizia que a minha falta de
liem sabe o demo que barbas lambe.
somno provinha elo chá da noite ter sido
— adagio. —
muito forte, inganava-te para te não morti«Menina... menina... disse Antônio
ficar. Se não fosse por tua causa, creio que
me-suíciclaria... Rhadamantho me-tem feito Cosme intrando sem fôlego no aposento de
a Lisboa um brasipassar horas bem tristes e desesperadas.... sua esposa, chegou
muita vez tenho visto que elle me-rouba, leiro... )>
« Sim ! que ventura !... ha-de saber
além do dinheiro que eu lhe-dou, qne tu
lhe-dás ás escondidas, e das dividas que alguma cousa do mano conde... ha-de traelle fôrma em meo nome... Oxalá que elle zer-nos noticias d'elle— » interrompeu
tivesse ficado interrado aonde foi bap- esfregando as mãos a mãe de Rhadamantho, e foi a seo turno interrompida por seo
tisado. ))
— « Não digas isso, menino, não digas marido:
—« Nada !... nada. Elle vem do Rio. »
isso !... se elle tem feito o mal, elle o ha-de
—cc Que tem isso ? tudo é Brasil. »
remediar com o seo casamento, e bom
—« Deixemo-nos agora cie basofias, e
porte futuro. Hei-de dizer-lhe que case
vamos ao que importa. Precisamos hospecom a filha do commendador. »
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—« Sim, minha senhora, » respondeu a
dar o dito brasileiro, que me-vem recommendado por um meo correspondente.... » menina.
« Estou desgostosa da minha creada,
((Que ventura!.... terei com quem
tornou a mãe, quero despedil-a de meo serfallar do mano conde. »
« Tractemos do que nos-diz respeito, viço ; e, como a tua me-agrada, ficarei com
c deixemos o mano em paz, As extrava- ella. »
«Folgo muito com isso, minha sevão
de
Rhadamantho
despezas
e
gancias
sempre em aúgménto : o mimo que lhe- nhora. »
« Porque motivo?... »
deste... »
a Não careço de criada, e... Roza me-- « O mimo que lhe-dei ?... e tu ?... não
é um homem que deve educar um rapaz ? desagradava. »
« Posso saber porque tinha ella peré, olha, lambem é preciso que llie-desculteo real agrado ? »
pemos alguma cousa, os mancebos são to- dido o
« Vossa excelíeneia devia sabel-o ,
dos assim. »
—« Todos!... parece-me que ha-de eus- para prevenir... mas.... não me-atrevo... »
—« Vamos... vamos... acaba com isso !
tar a incontrar uma dúzia como elle. A
única esperança, que me-resla, é no seo Não tenho tempo para perder em (Violeiras.
casamento : Virgínia é bonita , c como Dize em poucas palavras o que ella te-fez.
tens
Rhadamantho a-namorisca, creio que nos- Furtou-te algum eartapacio, com que
será fácil casal-os, e, se então elle ganhar atulhado o leo buraco ? »
« Não me-furtou nada : mas.... meo
erros
seos
juízo, poderemos perdoar-lhes
irmão.... a-namora. »
passados. »
« Não te-suppunha tanta malícia? »
— «Decerto.... decerto... »
—« Não tenho malícia, minha senhora !
—« Mas para que não sejamos arruinados antes efesse bom resultado, é mister quiz muito tempo duvidar do que ouvia;
fazermos novas economias, e que Hhacia- porém o mano... falia va com Roza na mimantho tenha um poucochinho de juizo e r nha presença com tal desinvollura.... as
faziam-me
prudência: se o brasileiro o-vir fazer das suasfallas me-escandalisaram...
suas, ganhará má opinião de nós, e me- chorar.... e elle se-ria disso... outras ocdesacreditará com os seos correspondentes. casiões se-agoniava. Rogos, ameaças de diA ti te-recommendo que tractes o brasi- zer tudo a vossa excelíeneia.... nada o-acoleiro bem, mas não com luxo: é preciso bardava. Quiz fechar-lhe a porta do meo
ia agora Iodos os dias, ameaque elle veja a nossa casa em ordem e par- quarto, aonde
cimonia. »
çou-me de mc-arrastar pelos cabellos ao
Saio o páe de Rhadamantho, e sua mu- pateo, e fazer-me despedaçar pelos seos
lher ficou triste e abatida; mas reaniman- cães. »
A donzella chorava amargamente : era
do-se deu algumas ordens, e entre outras
mister que tivesse soffrido muito, para que
fez chamar sua filha, á qual disse :
— « Alexina, vamos ter um hóspede, e ella ouzasse fazer estas queixas : sua mãe oémquanto elle estiver em nossa casa não sabia, e no entanto em vez de se-apiedar
saias do teo quarto seja com que pretexto dos soffrimeiilos de sua íilha, e de lamentar
for. »
que ella tivesse tido tão péssimos exemplos

mis.
debaixo dos olhos, se-azedou por ella ter
sido testimunha do máo porte de Rhadamantho, e ter discernimento para o-condemnar; e redarguiu :
— « És uma tonta.... uma parvoa
uma imbecil. Toinastes por namoro os
gracejos de teo mano. Tomaras tu ter ametade do juízo, que tem o meo rico filho.
Tracta de te-saberes conduzir, e deixa aos
mais o cuidado de medirem suas acções.
Teo mano é muito nobre, e sabe o que lhefica bem ou mal. Não digo que Roza não
seja uma namoradeira, e vou tractar de
pôl-a na rua; porém meo filho não pôde
abaixar-se afazer caso d'uma tal creatura. »
Depois mudando de tora ede assumpto,
continuou :
—« E preciso que te-affaças a ser economica: tens gênio muito gastador. Contenta-íe com os livros que tens: eu não estou
disposta a gastar mais dinheiro era futilidades. »
—« Perdoe, vossa exçellencia, eu nunca
pedi livros ; o senhor padre João é que incommodava vossa exçellencia com esses
pedidos, mas como agora está longe, não
tornará a reincidir. »
—« Nem é preciso!... o dinheiro não
cae pelas telhas do telhado. Vae para a tua
câmara, não me-impeças mais; poupa os
teos vestidos e sapatos, que me-fazes muitas despezas escusadas. »
—« Minha senhora
custa-me bem
dizer-lh'o... mas... não tenho já quasi que
vestir. Os vestidos, que tinha, me-estão tão
curtos e apertados, e tão despedaçados, que
me-é impossível compol-os para os-vestir:
apenas pude ageitar este que trago. Se
permittisse que eu compozesse algum dos
seos vestidos velhos para mini.... »
— (( Tens idéas bem mesquinhas e bai-

271

Vestidos velhos compostos!... que
de mim ?... »
Minguem o-saberá, minha mãe. »
Está bom : vae ao meo guarda-vestidos, e escolhe os que quizeres, menos
aquelles que estão á moda, ou que me-podem servir ainda, nem mesmo os de fazendas boas ; uma menina não deve trazer vestidos ricos. E depois não os-rompas depressa ; não venhas logo dizer-me que estás sem vestidos Muito estragas !... devias trajar burel. Se alguém te-vir levar os
vestidos do meo gnarda-vestidos, dize logo
que essa idéa vil é tua, que eu não tenho
culpa cPessa ridicularia. »
(( Sim, minha senhora. »
—« É verdade!.... teo mano ficou contente com as camisas últimas, e quer mais
uma dúzia ou duas ; mandarei logo buscar
bretanha para que lhas-faças com brevida de. »
« Estou prompta a fazel'-as; mas talvez
o mano mude de idéa, e venha a pensar que
não precisa de mais camisas. »
—« Faz favor cie me-dizer porque ha-cle
elle mudar de idéas? »
—« Creio que não estando Roza no meo
quarto— »
—« Vais-te tornando doutora e ridícula
maliciosa!.. Não fazes senão pedir vestidos,
e o meo rico filho, porque tem tres ou quatro dúzias de camisas, te-pareceque não precisa de mais!..»
—« Perdoe, minha senhora... eu farei o
que me-ordenar; e não me-pertence a mim
saber ou examinar o que é ou não é preciso fazer-se. »
—« Está bom... vae com Deus, que metens consumido a paciência: manda-me cá
Pioza. »—
D. Maria Justiniana, era ficando só, passciou agitada; o porte de seo filho a-escan-

xas!...
se-dirá
—«
—«
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dalisava, e lhe-dava uma forte tentação de
bater em Roza; mas temia a volta, porque
Rhadamantho podia tomar as dores pela
criada : moderou-se pois; e quando iiilroii
ao
Roza, apenas lhe-disse com ar soberano
intregar-lhe os salários:
—((Saeimmediatamenteda minha casa...
as moradas das pessoas nobres não são cou-

deu uma volta pelo aposento, c parando defronte d'ella disse:
« Não me-dirá porque chora?., estáme parecendo aquella velha de gésso, qne
hontem comprei. Isso... faça mais uma carinha!.. Ora, vamos a contas. Vossa excellencia porque lhe-dava na cabeça de expulsar Roza?.. é por ella ser bonita e nova?
pois olhe que se a-punha na rua é quando
eu mais depressa a-tomava á minha conta;
ficando ella em casa logo me-aborrecerá. »
—« Jesus Maria'., oh, meo filho! queres que eu arrebente com desgostos?!.. »
—« Pois porque não ha-de arrebentar ,
se isso é da sua vontade ? Tenha juízo....
não se-faça creança; a segunda meninice é
peior que a primeira. Olhe , diz o pae que
é necessário que eu dispenda menos, e não
faça desordens; estando Roza em casa, consegue-se isso (em quanto ella me não aborrecer) pouparei dinheiro, e sairei menos
a fazer motim por esse mundo. »
<( O' Rhadamantho !... agora em casa
é que mais precisas mostrar juízo... não
deves dizer ou fazer nada que desgoste o

to de... »
—« Não acabou a phrase, porque intrava
Rhadamantho, que exclamou:
« Como é isso?.. Vossa excellencia não
sabe já governar a casa; está maníaca!.. E
até nos arranjos
preciso que eu me-metta
domésticos!.. Vamos a saber; porque queria vossa excellencia despedir Roza?.. »
«Porque Alexina não precisa já de
criada. »
—« Precisa... precisa. »
—« Não precisa, e não devemos fazer
te-fallarei em
gastos supérfluos: eu depois
particular. »
« Pois bem , despeça a sua criada, de
muito , e que
quem tenho ouvido queixar
eu lhe não deixei expulsar o mez passado,
e íique com Roza que é uma boa moça. »
—« Estas últimas palavras disse elle com
um surriso expressivo, que a boa mãe finoiu não ver, e ás quaes respondeu :
«Não digo que Roza seja má serva ,
mas não me-faz conta. »
«Faz-lhe conta,eha-cle ficar com ella,
a antecaqne lho-digo eu. Roza, vae para
mara de sua excellencia, e manda cá Gertrudes para ser despedida. »
Roza saiu e a mulher cie Antônio Cosme
bradou:
—« O' meo filho !... nunca teo pae usou
comigo cPuma tal auetoridade!.. »
«Meo pae é um bolas,- precisava tomar
as minhas lições. »—
Rhadamantho ria. sua mãe chorava. Elle

brasileiro. »
« Elle é nosso credor? »
a Na nossa casa não ha credores.»
«Então cleixe-o por minha conta:
hei-de divertir-me com elle »
« Estás louco !... teo pae diz que elle
nos-póde perder. »
« Meo pae não sabe o que diz. y>
« Meo rico filho... »
« Não me~azoine mais a cabeça. Despeça Gertrudes que está esperando as ordens de vossa excellencia. Eu vou sair,
que a prima dona estava hontem constipada, e ainda hoje não mandei, nem fui
saber como ella passou a noite. » —
O mancebo compoz-se ao espelho, esaíu.
Sua mãe o-foi seguindo com olhos de bas-
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baque, louvando-se de ter um filho tão
bello, e já quasi esquecida dos desgostos
que elle lhe-dava.
Em ficando só com Gertrudes, quiz D.
Maria Justiniana despedil-a ; porém a criada, que tinha suas razões para ficar algum
tempo mais n'aquella casa, instou com sua
ama que a-deixasse ficar, que não queria
por paga do seu serviço senão a ventura de
servir sua excellencia. A vaidosa dama concedeu a graça pedida, com ufahía
Algum tempo tinha visto a mãe deRhadamanlho que seo filho tratava Gertrudes
com muita famiiiaridade, e foi então que
havia tomado zanga a esta criada, e a-quiz
pôr na rua; mas já ha muito que elle não
havia esfriado.
fazia caso (Pella, e a zanga
"de
Gertrudes por
A hypocrita veneração
sua ama acabou de fazer desvanecer todos
as más prevenções contra ella.
CAPITULO VI.

VÀ^'r*

Presumpçao e agua-benta cadaqual toma
a que quer.
Rifao popular.

Chegou Antônio Cosme com o brasileiro, que era um homem vestido com pouco
primor e de cabellos brancos, o que lhedava um ar de velhice, que desmentia a frescura de seo rosto, e a vivacidade de seos
olhos perspicazes. D. Maria Justiniana ficou sem pinga de sangue ao ver intrar aquelle homem tão vulgar, com o maior desembaraco na sua bella salla de visitas, e ouvil-o
dizer ao senhor da casa :
—« Aquella é sua mulher, senhor Antonio?.. no seo tempo havia de ser formosa. »
Mas não teve limites o seo assombro e
desgosto, quando o brasileiro se-chegou a
cila , e lhe-disse :
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—«Desejo a vossa mercê todas as felicidades. »
Passado o primeiro momento de espanto,
sentiu-se abrazada em uma sancta cólera.
—« Que mal creado !.. bramia ella comsigo, que animal bravio !.. Eque bicho será
aquelle-outro, que está espreitando aporta!.. estará a minha casa feita algum curral?.. »
«O bicho de que ella fallava, cora os
seos alfinetes, era um homem formoso, que
mostrava algum acanhamento, por nunca
sc-ter talvez achado em salla tão brilhante,
mas que não tinha nada de repulsivo em
seo ar, nem alguma grosseria em suas manei ras.
«Entra, Carlos, e assenta-te, lhe-disse
o brasileiro de cabellos brancos com a maior
sem-ceremonia, tu és mais fraco do que eu
das pernas, não serviaspara bailarino, nem
para militar. »
Carlos adiantou dous passos, fez uma
profunda cortezia, e assentou-se á porta da
salla. A senhora da casa não pôde occultar
mais tempo o seo máo humor, sahiu e foi ao
seo quarto para desabafar. Seo marido aseguiu pouco depois, e lhe-disse:
—« Não nos-percas, menina, anda para
a salla , e tracta bem Sebastião e Carlos. ))
—« Julguei-te mais brio, replicou ella,
soífresque me-desfeiteiem em minha casa?.))
—« E eu julguei-te mais juizo... Sebastião com duas pen nadas de tinta pôde desacereditar-nos, e a sombra de crédito, que
tenho perdida, a Deus minhas incommendas!.. Na miséria a que ficaremos reduzidos, se todos os meos credores me-pedirem contas, não sei se poderá haver honra,
mas honras decerto não. Olha que se cahimos no abysmo,que nosso filho cavou, apenas receberemos o tractamento que agora
te-escandalisa; e o brasileiro não o-fez per
N.xxvu—33
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—« É um caixeiro ou arruma-livros de
tractam-se
brasileiros
mal; os negociantes
Sebastião, que elle estima muito: é preciso
entre si por vosse-mecê. »
—« Que indignidade!., mesmo á irmã íratár-o bem. »
— «Ainda mais veremos, murmurou
»
íFum conde?..
com boa cara iün tal
—cc Que importa a Sebastião os condes ella, havemos tractar
bruto?., e aonde o-hei-de alojar?.. »
verdaa
me-disse
que
elle
já
e os duques?.,
—« Seo patrão me-disse que o-queria no
e
honrado,
caracter
um
cila fidalguia era
seo quarto, que lhe-mandasse fazer alli uma
uma burra bem recheada. »
—« Pois meo mano conde tem mais hon- cama mesmo no chão.»
—(c No chão?!., mas elle quasi que tem
e
inundo,
no
ha
Sebastiões
ra que quantos
animaes dormem no chão. »
razão;
os
os
todos
comprar
riquezas
tem
que podem
os dous esposos tornaram a inQuando
»
terra.
da
brasileiros
—« Se as-tem são cVelle; occupemo-nos trar na salla, acharam Sebastião assentado
aporta da salla ao lado do seo caixeiro.
em ter mão no resto, que conservámos das
Antônio Gosme os-coiividou a adiantaremnossas. »
—«Escrevamos ao mano conde, elle nos- se para junto cia jardineira , aonde brilhavam lindas bagatellas, e ricos livros com o
»
aíílicção.
nossa
na
accudirá
agradeceu
«Estás a sonhar!.. Ainda que ellequi- o mesmo uso que ellas. Carlos
com uma venia, e íicou onde estava; mas
o
e
povaler-nos;
quando
zesse não poderia
Sebastião aproximou-se, e, regeitando a
desse, não quereria. Não sabes que mandou
cadeira que lhe-offerecia Antônio Cosme,
ir os banhos e que a esta hora está casado?.,
estranha se-assentou no sofá ao lado de dona Maria
família
uma
elle
a
lhe-importa
que
seo pé esquerdo, calçaJustiniana;
passou
»
mares?..
tantos
separada por
um ban«Estranha?!., não sou eu sua irmã? do com uma grosseira bota, sobre
de casemira branca bordada com
?
quinho
sobrinho?..
seo
não é Rhadamaniho
cima
—« Menina, incaremos as cousas como uma bella paizagem, e o-arrastou por
do tapete até o-pôr a distancia convenienellas são: em quanto tivermos fama de ricruzou a perna direita sobre a outra,
cos, responderá ás nossas cartas; mas em te;
a-pozbamboleando,em tanto que ageitava
e
sonegará
que
estamos
sabendo que
pobres
rica almofada de veludo, bordada a
uma
/
>
mos seos parentes.
matiz, para se-incostar.
—« És muito injusto para com elle. »
Antônio Cosme, para advertir sua mu—«Ora, dize-me, que fizemos nós quandevia ter paciência, disse ao
do nos-vimos ricos?., fugimos da terra aon- lher de que
de tínhamos parentes, e não quizemos mais brasileiro:
—« Faz muito bem , senhor Sebastião \
ouvir failar cVelles. »
vontade. »
D. Maria Justiniana deixou cabir a cabe- em se-pôr á sua
-« A' vontade, replicou o brasileiro,
ça sobre o peito; mas seo marido a-animou,
estes trastinhos da Eue convenceu a voltar á salla; e a-conduziu quanto o-permittem
roubados á Ásia. »
ropa
N'este
a-lisonjear.
mais
braço
para
pelo
—« Pioubados!.. exclamou a mãe de
transito perguntou ella quem era o orangonão posso por
tango a quem ouvira chamar Carlos; e An- Pihadamantho, roubados!.,
fim soffrer tanto !.. Saiba que meo marido
tonio Gosme respondeu:

mis.

2?5

—- « O senhor Antônio Máximo Maximios-mandou vir de Inglaterra, e que Ihe-cusno Cosme não vive ao mostrador. »
taram... »
-T- « Mas já viveu, retorquiti Sebastião*
—«Valha-te Deus, menina! atalhou seo
marido, não intendes que a palavra rouba- e de lá tirou o churnme que lhe-deu o ser.
dos é por figura !.. Senhor Sebastião , não Nós os negociantes, senhor Antônio, elesrepare na vivesa da senhora dona Maria forrâmo-nos dos militares em termos com
Justiniana. »
que viver ; e elles, só tem honras, não teoi
—«Não reparo, não; respondeu pachor- chelpa. Ainda me-lembra que uma vez
rento o brasileiro, as mulheres pela maior matei a fome a um cPesses coitados, que
tinha o peito adornado de fitas, o corpo
parte são aíílictas do gênio; tem o coração
Ainda estou
perto da bocca. Mas tornando á vacca fria; cheio de bailas, ea bolsa vasia.
commodos são os trastes do Brasil. Em bem certo; era uma quinta feira a 3 de
»
parte alguma se-está á vontade como n'uma marco...
D. Maria Justiniana esperava impaciente
r|cle. Ainda me-lembra uma grande queda
que dei em moço por querer agarrar na que o brasileiro fizesse pausa para desafgrenha do negro, que me-bamboleava: era, frontar a fama do mano conde, atacado há
estou bem certo, n'um domingo a quinze sua classe de pobreza, mas vendo que elle
estendia muito o seo discurso, o-interde junho. »
«Pelo que vejo, tornou a consorte rompeu dizendo :
« O mano conde tem tantas honras
de Antônio Cosme, que se-ía familiarisando com as grosserias elo seo hóspede, o como dinheiro ; elle é um millionario. »
Ao que replicou Sebastião :
senhor viveu muitos annos no Brasil; ha« Melhor é isso que ser conde. É d\e
via de conhecer lá o mano conde. »
«Nada; nunca conheci ninguém com algum velho solteiro, que deixe a vossemecê atnetade da sua fortuna, ainda que a
o nome farsóla de mano conde. »
« É um meo irmão, que pelos seos outra atnetade a-reserve para alguma negra,
serviços militares, e emprezas heróicas foi mãe de meia dúzia de mulatões?... » —
A esposa de Antônio Cosme rangia os
feito conde pelo Imperador, que o-estima
como a menina dos seos olhos, e não tar- dentes de raiva : seo marido se-incumbiu
da resposta.
da a fazel-o marquez ou duque. »
—* « Elle é muito novo: mas é solteiro
«Aborreço os militares!... em um
abrir e fechar iTolhos um bigorrilhas, só e doente, e muita vez nos-manda dizer
haporque fez matar muita gente, sobe até as que não casará, e que todos os seos
nuvens!... e um homem, como eu e aqui veres serão para sua mana e seo sobrio senhor Antônio, passa a sua vida ao mos- nho. »
« Vosse-mecê tem só um filho?... »
trador. sem nunca matar senão alguma
« Sim senhor. É verdade, menina,
mosca, e fica sempre ao pé do pesseaonde está Rhadamantho? foi talvez, como
gueiro. » —
A mana do conde deitava fogo pelos lhe-havia dito, saber como estava o çamolhos: moderou-se quanto pôde, porque bio... »
« Foi visitar uma dama de alto bordo,
seo marido lhe-dava signal para que se.que estava doente, disse empertigando-?^
contivesse.: e respondeu seccainente:
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— « Estou scismando com uma coisa,
a mãe de Rhadamantho; e não passa sem
disseram-me que o
ir ver a filha do commendador, e mais por atalhou o brasileiro,
tinha também uma fiventura a fidalga, que o-tracta por neto. » senhor Antônio
—- •« Pelo que vejo, tornou Sebastião, lha!... »
—« É verdade que tenho ; mas com ella
o moço leva a sua vida a visitar fidalgas!...
ninguém conta. Ha desoíto annos que veTem um modo de vida muito rendoso! »
— « Não senhor, disse apressado An- seta n'este mundo, e dizem os médicos que
»
tonio Cosme, elle ajuda-me nos meos ne- dos vinte não pôde passar.
« E aonde eslá essa pobre mocirica
uma
uma
traz
mas
por
paixão
gocios;
herdeira, filha d^um meodefunclo amigo, nha ?... »
« No seo quarto, (Ponde não sahe
cavalheiro que morreu muito condeconunca: além de muito doente e infésada, é
rado... »
—-«Tinha a verdadeira condecoração, muito bisonha: não quer ver gente. »
--« É como se-quer a mulher; pouco anse tinha dinheiro. »
« Oh !... era riquíssimo: e por isso deja c muito cureja; pois estou certo que
recolhida, ha-de emdei a meo filho a permissão de casar com se ella passa a vida
pregar o seo tempo a trabalhar. »
a filha d'elle. »
« Trabalha só para se-divertir, disse
a É casal-os depressa antes que oubordados sotro faça voltar a cabeça á moça: pois isto D. Maria Justiniana, alguns
minha vonde moça rica é como flor de muito sueco, mente.... e isso mesmo contra
tade. Esles banquinhos e almofadas são
todas as abelhas Ihc-faréjain o mel. »
«O meo filho, disse D. Maria Jus- obras d'ei Ia. »
Sebastião tirou o pé de cima do banquitiniana , não precisa de se-apressar: é
es- nho, que sacudiu com o seo lenço deassoar,
pretendido por muitas fidalgas; pôde
dizendo;
colher, e a escolhida se-clará por diloza... c desincostou-se da almófada,
—-« Não se-devem estragar as obras de
O senhor ri-se?... »
uma tão boa moça. »
«É porque lhe-acho graça. »
D. Maria Justiniana esteve muita vez
«Parece-lhe por ventura que a nossa
seos filhos não eram
famiiia não está na ordem de se-inlaçar tentada a replicar que
os signaes
com as famílias mais nobres do reino?... moços, mas sim amos; porém
toá
O' menino, vai buscar a nossa árvore de de seo marido a-chamavam prudência
vezes que o brasileiro fallava; mas
as
—
das
»
geração.
n'um pé, e ella fez
O pae de Rhadamantho, que sabia que (Pesta vez magoôu-a elle
ao brasileiro gostaria mais de ver um bom uma cara de tão aborrecida, que para
:
cofre de soberanos e notas que um per- consolar disse Antônio Cosme
— « Minha filha nem é boa, nem má ; é
de
ouvidos
de
cheio
fez
petas,
gaminho
uma nullidade iPeste mundo ; e étão feia !..
mercador e disse a Sebastião :
— « Meo filho, que é único, bem apes- não se-parece nada com sua mãe. Filiadaum rapaz formoso.
soado, c tem já de seo um bom pecúlio, manlho ao contrário é
Olhe, senhor Sebastião, alli está o seo redo
fortuna
melhor
achar
que
ainda
podia
a da menina por quem morre de amores, trato. »
— « Basta que o seo porte seja tão bom,
mas eu não sou ambicioso... »
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como é linda a sua figura!.... bem inten- pozemos-lhe as commendas que cá sedido, se o retrato é parecido, que isto de usam. »
« O senhor Sebastião, tornou a dona
retratistas costumam ver só do olho dida casa, havia dizer-nos se algumas cPestas
reito. E quem é aquelle outro figurão ? »
commendas deviam ser substituídas por
« É o mano conde. »
« Ah ! & então este retrato é obra outras.... »
» Não tenham esse trabalho, disse o
de algum mulato? assim mc-parecia pelo
brasileiro, o retrato deve estar bom em
muito vermelho que a pintura tem. »
« Não, senhor, é obra de um portu- tudo. »
N'este comenos appareceuRhadamantho
guez » respondeu Antônio Cosme.
Então seo cunhado mandou a sua ca- espreitando á porta.
<( Vem cá, meo íilho, lhe-disse seo
rantonha pintada n'algum rebuçado para
pae, vem comprimentar o senhor Sebascá lhe-copiarem as feições?... »
« Nada d'isso... o mano é muito céle- tião. »
Rhadamanlho fez uma cara, dizendo:
bre. Quando lhe-mandámos pedir o seo re« Eu vou ver os meos cães, e volto
trato, respondeu-nos que os homens se-retratavam em suas acções, não em lona ou para comprimentar o senhor de-bastião, »
E se-retirou.
papel. »
« Bravo !.... já gosto do homem. »
Antônio Cosme levantou-se angustiado
D. Maria Justiniana, cheia de satisfacção, para seguir seo filho.
Sebastião condoeu-se d'elle, e lhe-disse :
disse:
—ceAssente-se, senhor Antônio; e pôde
« Se vossa senhoria soubesse... »
— « Nunca tive senhoria, interrompeu estar certo que zombadas não me-offeno brasileiro, senão um anno, que vivi no dem. O que senti foi compaixão ao ver um
Porto ; e estou ainda bem certo que foi um moço lão bello fazer o papel de bobo. »
D. Maria Justiniana se-ergueu, dizendo:
anuo de muitas lamprêas e morangos
á
—«Vou eu reprehendêP-o. »
porém deixando as lamprêas, e lorneindo
Mas achando seo filho a brincar com
vacca fria, como pôde vosse-mecê arranRosa, que trabalhava no quarto de sua ama,
jar o retrato de seo cunhado?... »
« Arranjou-se bem ; elle em pequeno apenas lhe-disse :
— « Estás um homem, meo filho, é preparecia-se muito com a senhora D. Maria
Justiniana e com meo filho ; o retratista ciso que percas essas maneiras cie creança;
tirou feições cFambos, poz-lhe a côr rnais e não oílendas aquelle velho jarreta, nem
crestada, e íicou um retrato muito a nosso mesmo o outro selvagem... Tem juiso!... »
(Continua).
gosto. ))
« Deve estar muito próprio. »
.-— « O que sentimos foi não podêr-lhe
não
Onze horas da noite de oito cio presente
tem
elle
;
condecorações,
as
que
pôr
» acosto, do anno de 1846, soaram na torre
isso.
sobre
nenhumas
luzes
ciar-nos
quiz
. — « O homem é dos meos !... porém de S. Vicente de Fora!
De ccho em echo, pelas espaçosas aboeu vejo-o coberto de commendas!... »
ido
« Isso é um pouco mais ou menos.... badas do templo sombrio, se-tinha
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alongando áquelle melancbolico pregão até surriso luetou no seo rosto severo com a
se-ír perder pelas cavidades mais profun- tristesa, que já n'elle cravara profundo
das, e pelos mais remotos recantos do edi- cunho, como em medalha de bronze, e
íicio augusto c secular, fundação do.pri- desappareceu!
Nobre cabeça de homem era a d'aquelmeiro rei portuguez, jazigo do último, saerário venerando de dous libertadores d'esta le profanador. Naturalmente levantada,
como de quem não teme incontrar a vista
boa terra, D. João IV, D. Pedro IV.
Algum espaço decorreu ainda: nada tor- do ceo nem dos homens; fronte calva lanou a quebrar a raudez sepulchral: poder- deada de muita cã prematura, physionose-hia ouvir crepitar o lume trêmulo da raia intelligente e animosa, deixando ler
alampada, que a espaços fazia, barafustar na pallidez e nas rugas toda uma vida de
ao longe, no coro, nos órgãos, e por traz das sacrifícios e paciência. A sua presença, comnaves desertas, legiões phantasticas de som- medida e grave, descobria o soldado, bem
bras, ás quaes a imaginação mais fria, em queoseo trajar mais que simplicissimo, potal sítio, e em hora tal, houvera dado corpo bre e roto, completamente o-disfarçasse.
Mal que foi dentro, tornou a fechar cuio significação.
Era uma d'estas muitas scenas, sem actor dadosainenle a porta: incostou a luz ao
vivo, que todos os dias se-renovam sem tes- túmulo de mármore, que parece presidir
timunha na casa do Senhor; que passara áquelle concilio de príncipes e princesas,
sem deixar vestígio, e que para um poeta que já foram ; e ajoelhou aos pés d'ura esseriam thesouro, porque, vagas e confusas quife em que viu duas coroas. O que elle
como são, se-alliam a todos os pensamen- ahi orou não poude ser perdido: lágrymas
tos, a todos os affectos, para os-idealisar, caladas choviam ao longo das suas faces
lábios
para os-embuir de solemnidade, para ara- requeimadas, em quanto os seos
incostapliar a cadaum cfelies cora a porção cie apenas se-moviain. As suas mãos
das ao ataúde, mas voltadas para o céo,
mysterio que lhe-compete.
Ura vulto vivo sahiu entretanto vagaro- apertavam-se convulsas; uma d'ellas de
saraente cletraz de uma cortina ; lançou em tempo a tempo ia-se de repente ao peito,
de redor os olhos desvairados; parou son- como para comprimir o coração, que arfadando cora o ouvido o silencio; e desinga- va ao estalar de angústia.
— a Meo general! disse por fira em voz
nado de que ninguém era em toda a araplidão do templo senão elle, tirou de cima sumida—Meo coronel, ainda uma vez nosd'um altar uma tocha, accendeu-a na alam- tornámos a incontrar n'este inundo; bem sei
pada, e com uma chave que trazia occulta que me não podes responder, nem ver-me
se-dirigiu, a passos vagarosos e subtis, e tambem, meo pobre coronel! mataram-te,
rareando a respiração, para a porta do real estás morto! mas se o coração me não incarneiro. Depois de algumas diligencias, gana, podes ouvir-me e conhecer-me pela
que o vacillar da sua mão tornava impo- fala. Não sou nenhum dos teos generaés
tentes, a fechadura cedeu: um surriso de que te-renegaram; sou um dos teos filhos
triumpho, egual ao do amante, recebido a leaes, que todos os dias ao toque cFalvoradeshoras e pela primeira vez, onde sempre da, e depois da retreta, incommendam a
trouxera doido e perdido o seo desejo, um . tua alma a Deus. Sou um dos teos filhos,

ÍRISum dos teos soldados, um dos teos caçadores 5. ^Recordas-te, coronel? sou aquelle a
quem tu um dia depois do fogo perguntaste
o nome, e d'onde era, e que familia tinha,
e se sabia ler e escrever, porque o-desajavas adiantar; mas eu não sabia senão dar
nos teos inimigos, e defender a liberdade
que tu nos-deras. Sou aquelle a quem outra vez, também ao sahir do fogo, tu mesmo
penduraste ao peito a estrella de valor,
lealdade e mérito, e depois abraçastef-o, e
conversaste com elle só por só mais d'um
quarto cfliora, eos teos ajudantes d'ordens
estavam entretanto de longe esperando com
todo o respeito, e por signal que eu te-falava, como que fora com um camarada ou irmão: tremia tão pouco diante do meo coronel, imperador e rei, como diante das
baterias dos rebeldes. A condecoração ainda aqui a-trago; não a-perdi nem a-deixei
marear como alguns que te não deviam
mais do que eu, não; mas que tu, que não
podias adivinhar o futuro, tinhas levantado
a postos de officiaes generaes; trago-a,
trago-a aqui, mas escondida por baixo da
roupa, em cima da cicatrizdo peito ; destem'a tu com a tua mão, não quero que m'avejam e me-cuspam vinho em cima d'ella.
A minha condecoração estimo-a tanto como a minha cicatriz; tu conheces a minha
cicatriz: já não tens olhos, pobre coronel;
se os-tivesses liavia de t'a-mostrar; é a que
me-licou cFaquella baila que me-apanhou
em Ponte Ferreira, quando estive nas camas do hospital tantos dias desesperado
por não poder intrar era fogo; que tu, indonos. ver, como era teo costume, chegaste
ao pé de mira em quanto me-estavani eurando, me-pozeste os fios tu mesmo, e medissesle, com a bôcca cheia de riso, — que
não era nada; que d'ahi a quinze dias havia
de tomar a minha desforra: — foram pala-
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vrascFum anjo: d'ahi a oito já eu a-tinha
tomado á farta.
« Pois meo coronel, recordo-te todas estas bondades tuas, porque te-venho pedir
hoje uma grande mercê: seria uma baixa
se tu podesses alguma cousa, mas é um
perdão. Desertei; sim desertei, meo coronel. Bem sinto que as faces me-estão córando; mas o teo soldado ha-de dizer sempre a verdade, desertei! Estremeces tu no
teo caixão, ou são as minhas mãos as que
o-fazem tremer? Desertei sim; mas não meamaldiçoes; desertei, para não desmentir a
tua insígnia de valor e lealdade, que de dia
e noite me-conversa em segredo com o coração. Desertei, mas não foi das bandeiras
que eu tinha jurado, nem da causa cpie eu
tinha servido, nem da causa que nós te-haviamos ajudado a restaurar. Desertei de
umas bandeiras desbenzidas, e apedrejadas, e escarnecidas, que ninguém tornará
a jurar cm quanto não forem desaíTrontacias; deserteid'uma causa, que era o insulto
contínuo da tua saneta causa, da qual traz
ainda o nome por zombaria; e deserto da
pátria, porque a pátria, que tu nos-deixaste, já a não ha! Existiu e existimos nós tambem como tu exisles, mas tu e nós e ella.-.
tudo passou.
« Meo eommandante, foi para te-tíar o
último a Deus que eu aqui vim hoje, através de perigos; mas esta hora, que eu estou
disfruclando ao pé de ti, in'os-paga todos.
Uma chave falsa, uma ficada a oceultas no
templo, a violação d'um sacrario como este,
oh! seme-colhem, gritar-se-haque se-prendeu um soldado, um soldado da carta, e do
libertador, que tinha intrado em S. Vicente
de Fora, para roubar as preciosidades que
houvesse no jazigo dos reis. Preciosidades!
oh uma, uma, sim que a-roubaria eu se opodesse... eras tu!
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• « Uma noite á fogueira do bivaque, ouvi trombe ta da alvorada do dia grande, em que
havemos de dar as nossas contas!
todos
revoluda
livro
n'um
lendo
estar
um cabo
só, e nunca mais
((Paciência,
partirei
tempo
n'esse
quandiz
França:
que
ção de
espirito esta casa dos meos
em
senão
verei
horuins
os
e
carniceiros
os
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soldado da Torre Espada, e eu esperava fraquesa, mas não pude mais: levantei-me,
antes de retirar para o cemitério vêF-a ain- abri a poria, atirei o fogo pela janella,
da bem empregada em algum militar hon- abracei-a a chorar, e pedi-lhe de joelhos
rado e valente, e embalar nos meos joelhos que vivesse, que me-perdoasse; que eu era
calejados, e acalentar com os hymnos do má o pae, mão homem, e ingrato para com
nosso bom tempo, meo coronel, com os a Providencia; que ella a-protegeria, que
hymnos da rainha e da carta, um neto ou a-merecesse e esperasse.
« ^Vês tu, meo coronel, pôde o corpo
uma neta, que risse da minha voz rouca, c
anediasse com a sua mãosinha de marfim a resistir ás batalhas, mas o.juizo á deshonra?... Entretanto o que eu disse da Proviminha barba branca.
« Mas os tempos mudaram; e a qualidade dencia foi acertado; ao outro dia um offide soldado de D. Pedro, em que eu fundava ciai dos teos, a quem eu confessei por detodas as minhas esperanças ambiciosas, lor- sabafo a grande maldade, que tinha estado
nou-se n'um titulo aíTrontoso. ^Quem ha- para fazer, disse que tomaria minha filha,
de procurar a mão, disse eu entre mim, para ser cre.ada entre as suas como irmã,
quem ha-de acceilar a alliança da filha e eu apertei-lhe a mão, e disse-lhe: Bem
cFum apedrejado, que tinha ao braço uma haja! e acceitei.
« Por que não? outro lauto lhe-houvera
arma, ao peito uma divisa de valor, e nem
se-vingou, nem morreu de vergonha ! 1 h eu feito, se fora eu o capitão, e elle o solverdade que não, meo coronel, não me- dado. Verdade é que nem todos sentem, e
vinguei, porque um judas, e a disciplina... pensam como elle e eu, meo coronel. Esta
nem morri, porque emfirn;... porque a vi- moral é urna pobre moral de soldado, de
da é dura, e resiste a cousas que é incrível. rústico, não subirá quando muito senão
Não morri, não me-vinguei, mas creio, alé aos capitães: os generaes, esses tem
não sei, desconfio que inlouqueci. Estes ca- outra mais subida, mas que eu lhes-invejo
bellos brancos vieram-me todos desde en- tão pouco como as suas patentes.
« Lembras-te cFaquella sortida sobre Viltão. A seguinte noite do apedrejamento
das nossas bandeiras, cedi a uma voz ruim. la-Nova, quando a mesma bala, que levou o
braço ao teo visconde de Sá da Bandeira,
que me-andava nos ouvidos de continuo: fechei-me com a minha filha no quar- quebrou lambem a mão ao teo coronel
to; disse-lhe que tinha frio, e que ia accen- Marccíli? O braço era o direito, o da espader lume para nos-aquecerimos. A minha da; a mão era a direita, a da espada ! Amidéa era morrermos ambos afogados com bos elles continuaram aservircoma espada
o fumo do carvão. A pobresinha , com na esquerda, como se nada tivessem perdia sua innocencia de dez annos, disse-me do. Dizíamos nós, a soldadesca : alli eslão
dous homens da mesma sina, dous amigos
que me* deitasse, que ella mesma^ accenderia o fogo, e accendeu-o, e poz-se a can- para a vida c para a morte... e comtudo
tar os meos hymnos da Rainha e da Carta, ahi está hoje o teo coronel Marcelli arrancado das fileiras, e expulso da capital para
para me-aclormecer ou distrahir-me. Eu
não sentia nada; a vida do soldado é dura, quatro léguas dentro em quarenta e oito
resiste a tudo; mas sentia na voz cFella, horas, por ordem expressa assignada pela
do visconde de Sá, que já
que ia a menos, o effcito cio veneno. Seria mão esquerda
N. xxvu — 3*
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se-esmagarem no
não é teo, nem da tua filha, nem cia tua a rolar pelo precipício até
? Não alcançarão
carta, nem dos seos camaradas! Ruim fa- fundo, e se-confundirem
e os votos de tantos mima o-espera, se alguém escrever a história nada os gemidos
A causa, que triumphou
cPeste tempo! Mais Ibe-valera que segunda luares de famílias?
soldados, suecumbirá cie
baila lhe-liouvesse também levado aquel- já de oitenta mil
todo a alguns centos de villões e de facinoPoutro braço!
se-ouvem de
« Mas não falemos de mais vergonhas, rosos? Estes murmúrios que
sem se-saber cPonde
meo coronel: é a minha pobre filha que eu toda a parte no ar,
nem para onde vão.
te-recommendo, se tens algum valimento vem, como se-formam,
não serão anuuncios de alguma tempestade,
para com Deus. O seo protector, o honraNão estará a tydo capitão, já também foi intimado pelo que vai regenerar a terra?
a liberdade?
teo outro general, conde das Antas, por rannia para parir novamente
tu existes como
ordem do mesmo incançavel visconde de Meo Deus! meo Deus? Se
é a
Sá, para desamparar sua família, e ir mor- me-insinaram c eu creio; se Portugal
como me-insinaram e
rer... e deixal-as expostas.... Oh! vigia, terra do teo amor,
fazer milagres como
tu
se
creio;
eu
podes
!
O
minha
a
sobre
e
ellas
pobre
sobre
vigia
em quanto foi vivo
o-vi
creio,
eu
(pie
porque
ecartista,
apedrejado
pótleem
soldado,
ter reparfavor cPellas? Nada senão fugir para lhes- este homem, com quem parecias
não fazes agora
não accrescentar a amargura. Sé tu o pae, tido o teo poelêr; porque
Houve nunca
o marido, o irmão cie toda aquella casa de um, para confundir ímpios?
o-necessitasse? Pordesconsolo : faze-o por elle, que te-serviu desventura que tanto
sempre como leal; faze-o por mim, que até que não dizes a este corpo:—Accorda, que
século em clòze annos !
um
dormido
bas
sobre
fiel;
ser
te-hei-de
suspiro
último
ao
mortalha, retoma o
tudo por minha filha, a quem eu puz no Levanta-te, despe a
aos teos soldabaptismo o nome da tua esposa, como boa coração e sabe ! Apparece
com vivas
estreia, de venturas não, mas de virtudes... dos e ao teo povo; o ar estrugirá
não des- á verdadeira liberdade; toda a tua artilheque d'aqui a poucos annos m'a
terceira
honrem, esbofeteando-a depois, e dizendo: ria por lerra e mar te-saudará pela
— Não è nada, è a fúka d'um soldado vez, libertador; as armas e os estandartes
se-abaterão por si mesmos ao teo apparede D. Pedro! »
reaes, restitueEntão ergueu-se da sua postura de ora- cimento ; entra pelos paços
cárcere que hoje
cão; esfregou rijo na lesta, como para apa- os a paços reaes. de real
as são; quebra as algemas de tua filha ; pisa
gar n'ella a mais horrenda de todas
aos pés a penna maldicta, com que os seos
idéas, e pareceu querer sahir.
a assiguar os seos
Batia meia noite: parou de novo , e de- tvrannos a-tem obrigado
de pen- desvarios mais atrozes; dize-lhe: Es livre,
interior
trabalho
cPum
grande
pois
rainha de Portugal,
samento, volveu a arremeçar-se ao feretro, livre como o teo povo,
não tens soíTriclo na
como ferido cPum raio de luz instantâneo, triste orphã! O que
uns de Cee exclamou transportado : —« E é possível minha ausência! íucrepavaui-te
nós der tudo, e diziam: é mulher; outros de
que tanto fizéssemos, e tanto fizesse por
é rainha! Uns e
o braço divino, para isto que hoje vemos? não ceder assás e diziam:
melhor,
Continuarão o throno, o exército e a nação outros erravam! teo pae te-avaliava
«*
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mas Portugal haeras mãe! E vós que cercaes ainda o seo nunca. O como, não sei,
vez, que m'o-diz o
throno, porque não desappareceis? petrefi- de ser salvo ainda uma
servo
cou-vos o terror ao vêr-me? Mas não estou coração. Não o-verei eu, que estarei
eu tão demudado pela morte, como vós pela em terra alheia ; não o-verei, nem terei
traição. Sahí, ide para as cavernas d'onde concorrido com os meos camaradas para o
da rai- grande feito, mas alegrar-me-hei ainda , e
para aqui vos-mandaram; as sallas
nha constitucional dos portuguezes não são darei graças por ler raiado em meos dias a
*
!
»
redempção
da
aurora
e
o vosso logar; ide conspirar perseguir-a,
mas longe d'aqui. Adeus pela última vez,
nobre duque de Palmella; os teos arminhós
áÉS ¥DBÍfÉ 1 ©31®® PlSiii:
de par dizem mal com a tua toga de tribuprc
no, e a tua toga de tribuno ainda pcior com
as tuas ambições de príncipe! Adeus no2lbriano ©ntesta Ire (üastiüjo Qarrcta.
bre visconde de Sá, dá graças ao teo titulo,
CAPÍTULO XXXIII.
sem elle não te-houvera reconhecido. Adeus
MISERÁVEL FIAI DE UMA ILLUSTRE VIDA.
nobre conde de Lavradio, depressa te-esA 5 de octubro de 1832, indo eu a desqueceste do protesto dos teos pares, por
ti apresentado ostenlosamente contra a re- horas visitar o conde, e a côndessa de Snbvolução dos demagogos de septembro. serra, com a improvisada chave, por cujo
Adeus, nobre ministro da marinha, nem o favor as nossas prisões se-communicavam,
teo orgulho aristocrático te-livrou de te-al- e que os meos leitores já conhecem, deseliares aos republicanos, nem o teo orgulho joso de trocar, segundo o nosso costume ,
scientífico de te-bandeares com tudo quanto notícias, tristesas,e esperanças, incontrei-o
ha mais ignobiimente rude e indoclrinavel a elle estendido na sua barra; a ella senna sociedade. Tu, ministro das finanças, lada juneto da sua cabeceira, com o rosto
Adeus, nem eu nem ellas te-conhecemos. incostado á mão, defronte da candêadecreTu, ministro das justiças, Adeus; a ti co- pi tan te.
conheço-te agora demasiadamente. Parti,
O conde linha passado mal o clia; sentiaVós todos, parti; e que a liberdade e a paz se doente; ignorava-se de que. Desejei-lhes
e a união e a abundância venham purificar uma boa noite, e recolhi-me salteaclo de
os logares que deixastes polluidos!
tristes presentimentos, que os seos septenta
« Ah meo coronel, que fora um bello dia annos, tão cheios até. aquella hora de trabaesse! Separa te-resuscitar fosse necessário lhos e amarguras, c a falta alli de todos os
dar-se uma vida pela tua, eu daria já aqui soecorros, sobejamente justificavam.
a minha, muito feliz de não ter sido a miN'este mesmo praso curtia eu, á revelia
nha morte perdida para a pátria!
da medicina, da cirurgia, e cia pharmacia,
a Mas tu dormes , e como havias de ac- umas cesões e uma gástrica, de que me não
cordar com as minhas palavras, tu que não
* A rogo de amigo, transcrevemos este artigo.do
despertaste ao som do apedrejamento do teo
nosso jornal — A Restauração — do anno de J8í6,
exército, nem despertas ao ranger e ao esÉ já hoje mui raro; e foi publicado no desgraçado
tallar do throno da tua filha? Dorme, dor- período, cm que deu as leis a Portugal um novo oriunme pois: lá está em cima quem não dorme do da demagógica revolução de maio.
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queixava, pelo invencível horror que tinha
ao trânsito cia prisão para o hospital, e do
hospital para a prisão, se por ventura acertassc de escapar ela primeira jornada, e da
infermaria. Intreguei a minha cura á naturesa, tractando só de a não contrariar, e
fiz bem. A gástrica primeiro , e depois as
cesões, ainda que tarde, vieram emfim a
passar.
Os cuidados pois, que eu era obrigado a
ter com a minha própria inferiu idade, meatalharam a triste satisfacção de ir accompanhar todas as noites alguma hora o meo
amigo. .
Por espaço de dez dias, em con sequei.cia de se-ter quebrado a nossa chave, e de
não sei que difficuldades que o nosso artilice achara para a-reparar, por espaço de
dez dias inteiros e contínuos, ignorámos o
estado elo interino ; sabíamos só que não
era falecido, por não termos visto, nem
sentido, passar nenhuma espécie ele sahimento ao longo elo fosso.
No dia 15 tornou-se a porta a abrir. O
conde havia sido visitado pelo cirurgião ela
praça: este capitulara de terças o que a
nossa mesma pequena experiência nos-insínava a reconhecer por febre gástrica. Receilára, em conformidade com o seo diagnostico; e creára uma doença nova, cujos
symptomas n'est.c dia se-apresentavam assnstadores.
Com eíleito, a 16, as 11 horas e 9 miriutos da manha, exhalon a alma nos braços
de sua esposa... entre as lagrymas dos seos
domésticos e amigos... assassinado, provavelmenie, pela ignorância assolcladada á
perversidade! Este escapou emfim d'entre
as mãos da tyrannia !... Não... não escapou!... Ainda ha o seo corpo para humilhações! Ainda ahi está sua mulher para

impropérios... Ainda fica o seo nome para
ludibrio !...
Apenas falecido..., talvez ainda tepido...
entram quatro grilhetas com uma manta velha para o-levarem!
Com esta pompa... o-vimos passar poucos momentos depois, por diante das nossas
selteiras!
Que espectaculo !...
Inrolado como um fardo, os pés descaícos, parte das pernas de fora a abanar, fazendo a sua última jornade em braços de
facinorosos, ao tinir ele grilhões... e ao som
de aílrontas de rapazes, e soldados!...
Taes foram os últimos obséquios, os suffragios religiosos, e o requiem 02ternamy
que eu vi ter o exm.° Manoel Ignacio Martins Pamplona!...
O restante elo dia, e a noite foram ainda
para nós de mais incomportavel tormento!
Tudo quanto aplebeidade tem demaisgrosseiro; a vilania de mais hediondo, e a obscenidade de mais insensato, era vomitado á
porlia, e de contínuo, pelas bôecas immundas ela canalha, em palavras impossíveis até
ele paraphrasear, para dentro do subterraneo, aonde uma viuva de poucas horas poderia com as suas lagrymas arrancar lágrymas até as estatuas de pedra dos sepulchros !
Luxo de feridade !... O infortúnio maximo da desventura a-tornára cie certo insensivel a estes uivos, roncos, e rugidos de
feras damnadas; tão insensível como o proprio cadáver por quem se-carpia !...
Ella estava com elle... elle fora do mundo
onde taes\yilezas se-podiam perpetrar, seperpetravam e se não puniam !...
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Aproximo-me, e vejo: é ella — a virgem,
Bil\
Que minha vida alenta, e que eu adoro
Com todo o amor do céo h-uin-álina d'homem.
Ella que em toda parte, c a toda a hora
SEMPRE ELLA.
Incontro no pensar — e muitas vezes
Et je ne trouvoi plus qu'unc seule pensée, Sua voz virginal bebo
em delírio.
Qu'un seül cridans mon ame: Elle ici; Dieu lá haut!
TURQU15TY.
Aproximo-me; escuto : eil-a que falia ;
Oiçamos o que diz. Serão segredos
Era no fim da tarde : no occidente
D'um coração ingênuo co'os espíritos,
Purpureo o sol nos mares se-escondia ;
Que volteiam no ar, filhos da noite ?
Triste carpindo as alcyoneas aves
Que traidores se-imphiltram dentro d'alma,
Co'a ponta d'aza as águas desíloravam.
O praser em pesares convertendo? I
Solemne o bronze a saudação angélica
Ou acaso, como anjo desterrado,
Erguia para o ceo, gemendo ao longe
Conversa co"os irmãos, que vem nas brizas
Pelas maltas d"além saudoso e triste ;
Os celestes preceitos intimar-lhe?! 1...
Como cinzento véo tênue crepusc'lo
Um nome ouvi... oh ! e inda um suspiro
Das sidereas alturas se-intornavam.
Vem dos seios morrer-lhe á flor dos lábios...
Era no fim da tarde : o sentimento
—Brando e sereno—como a brisa a essa hora, E esse nome qual foi?
Silencio, ó lyra:
No coração sentia revolver-se.
«Espesso manto sobre o amor do misero !.-,.
Pensava; em que?... na mente se-crusavam
Agreste flor em branca penedia,
Idéas vagas d'um sentir confuso :
Dos euros açoitada, vegetando
—
do presente
Lembranças cio passado
Ignota, triste, e só: tal sou no mundo !
—no
futuro ao longe,
Penoso affecto
Que importa ao mundo a ílôr abandonada?
lobrigando
desejo,
do
Atravez
Que importa se ao passar a borboleta
Um thesouro, uma virgem—ella... a mesma, Sobre a corola n'um momento
poise,
sentar-se
no
mil
vezes
sonho
vem
Que
E fuja p'ra não rnais volver-lhe ao seio!
leito
se-surrindo...
Defronte do meo
Que a briza a-beije, que a procella a-affronle ?
Tal era o meo sentir — pallida sombra
Que imporia se a roreja o céo á noite,
A mover-se nas trevas, harmonia
Ou do sol se o calor lhe-cresta as folhas ? »
Longínqua c triste cVum cantar saudoso !
Ave nocturna despertando inquieta
A lua ergueu-se: exiguo campanário,
Rápida adeja : accorda em sôbresalto
Intrando de travez, vem derramar-se
Do profundo scysmar a virgem bella ;
Com mórbido clarão em fôrma d'anjo:
E leve como a corça desparece,
Triste, sosinha, merencoria virgem,
Calcando as flores, sem sequer magoal-as
O mar olhando que murmura ao longe
No relance fugaz, qual ser aéreo...
A linda fronte sobre as mãos de neve
Adeus, mulher gentil— a mais formosa
Apoiada scysmava ; longo anhello
D'entre as filhas de Adão—celeste fada
Ouvi dos lábios seos entrecorlado,
Baixada á terra a revelar o empyreo:
Cosno ligeiro som d'uma harpa eólia,
Sejam teos dias venturosos — puros
Deslisar-se, e morrer. A furto assomo,
Como os dias do ceo, e a mão do archanjo.,
Soffrego de beber essa harmonia,
Que vela sobre li, jamais te-deixe
Que de lábios tam puros recendia,
A sós por entre os p'rigos vaguciando
Como um doce perfume,, que se-exhala
D"este mar d'arrecifes sempre vário.
IVum jasmineiro recendqndo em flores.
Maranhão, 22 de Maio de 1849. —A. F. Coutí.
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