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Apresentação

7

Os textos aqui reproduzidos são ilustrativos da produção literária das
colónias portuguesas de Goa, Macau, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau e São Tomé e Príncipe no decorrer do século XIX.

Não foi nossa intenção apresentar aqui um panorama da literatura
romântica das colónias portuguesas, mas sim ilustrar os autores e as publicações
periódicas que se revelaram mais significativos na pesquisa A convenção formadora
- uma contribuição para a história do periodismo literário nas colónias portuguesas.

Desse modo, as regiões não foram igualmente contempladas, assim como
também os principais autores de cada localidade não tiveram uma mesma
proporção de textos reproduzidos. Tudo dependeu da presença dos textos nas
publicações periódicas consultadas em nossa pesquisa e da própria viabilidade de
reproduzi-los, já que muitos se encontravam excessivamente fragmentados ou em
péssimo estado material de conservação.
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Não foi realizado qualquer trabalho edótico em tais textos. Buscamos
reproduzi-los exatamente como se encontravam nas edições em periódicos por nós
consultadas, ainda que isso nem sempre tenha sido possível. Toda vez que alguma
palavra ou trecho encontrava-se ilegível, colocamos um sinal de interrogação entre
colchetes. De resto, nenhuma outra observação foi feita.

Este volume, portanto, presta-se somente a um primeiro contato com os
textos aqui reproduzidos, possibilitando um conhecimento geral dos tópicos ali
tratados e das formas então empregadas.

Para estudos literários de maior rigor, aconselhamos um efetivo trabalho
edótico por parte do eventual pesquisador, pois, ainda que tenhamos procurado
cuidar para que as reproduções aqui realizadas fossem fidedignas, as correções
involuntárias são praticamente inevitáveis (diante de textos que empregam uma
ortografia oitocentista), além, obviamente, dos sempre possíveis erros de digitação.

Os textos estão distribuídos por região e dispostos cronologicamente somente
pelo ano de edição.

Além de ilustrar nossa pesquisa, acreditamos que o atual volume possa
contribuir para colocar em circulação alguns textos que tragam novos elementos
para a investigação do romantismo de língua portuguesa.
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ANGOLA

Illusões perdidas

Até que a final chegou a occasião de se poder saber o que é a África.
Já ninguém virá para aqui enganado, cheio de illusões e de terrores, como a mim me

aconteceu.
Olhem que é verdade; ninguém imagina o grande numero de illusões, que tenho perdido

desde que aqui cheguei. Eu, que não sonhava senão com florestas, areias abrazadoras, febres a
cada hora, um leão a cada canto, um tigre em cada rua... achei-me completamente burlado.

Mas a culpa não foi minha. Todos sabem que os conhecimentos, que se teem em Portugal
das nossas possessões africanas, não excedem os estreitos limites d’aquelle prescrito hygienico,
conhecido desde tempos immenbriaes, e que a tradicção tem perpetuado, que vem a ser: a cautella
contra os trez S. S. S., sol, sereno e saia, a que alguns burguezes innocentes estropiatores da
orthografia portuguez, costummo acrescentar a cea, fasendo desta sorte, o total de quatro S. S.

Tirado d’aqui, forçoso é confessa-lo ninguém avança mais, e se não fora aquelle preceito, e
esses rachiticos estamos geographicos, que se fazem nos cacholas, estou convencido, que pelo que
respeita a Portugal, seria necessário um moderno Colombo, para descobrir esta parte do mundo.

Isto não é exageração, senão, vejamos. Que diries vós, se em vez d’estas florestas cerradas,
onde os raios do sol a custo penetrão vos apresentassem escavados [?] d’argila vermelha nus de
vegetação, despidos de belleza, onde apenas a longos intervallos encontrais um inbondeiro
solitariol

Que dirieis vós, se tendo imaginado um gentio valente, audaciozo, costumado a lidar com
feras, tratando um leão ou um tigre com a mesma familiaridade com que nós tratamos um coelho
ou uma lebre, que dirieis vós, repito, se em vez d’esse, encontrásseis um preto timido, fraco e
pusilânime?!

Que dirieis vós, se tendo sonhado perigosas caçadas de tigres e leões, vos visseis obrigados
a matar a timida rolla, ou o humilde pato em lagoas infecias?!

Ah! leitor, vós não sabeis o que é perder assim uma a uma todas as illusões, que a nossa
imaginação tinha creado.

Eu, que já sentia percorrer-me o corpo um calafrio de enthusiasmo, ao lembrar-me, que
vinha arrostar uma natureza bruta e selvagem, mas por isso mesmo grandiosa e sublime, achei-
me na terra do mais chato prosaismo, triste desapontado, acompanhado do zumbidor mosquito, e
mimoziado frequentes vezes com sua desagradavel mordedura.

CRÓNICA
e

CRÍTICA LITERÁRIA
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A.M.

* * * * *

Chronica

Carlos patriótico, Carlos famoso, Carlos pudico, Carlos sabio, Carlos magno, Carlos... tudo

Salvei

Publicado em A Civilização da África Portugueza.,
1866, 6 dez, n.l, p.l.

Amigo Carlos!
Amigalhaço!
Toma lá este abraço
De mmetter os tampos dentros
(D’Araujo, Intrigas no bairo, 2.° acto).

Perdidas aquellas illusões, ainda outras me restavão, que de alguma sorte poderião
compensar a quebra d’aquellas, mas a dura realidade quiz mostrar-me ainda uma vez, que tudo
em mim erão loucuras e enganos.

Eu tinha visto uma vez em Portugal cinco figuras allegoricas, das cinco partes do mundo, e
a figura, que representava a África, pela airozidade de suas formas, pelo arredondado de seus
membros, pelo lascivo sorrizo que entre abria seus grossos lábios, deixando entrever formozos
dentes de pérolas, fez-me conceber uma elevada idéa da belleza da mulher africana; e a ponto tal
me penetrou o cerebro esta idéa, que em Lisboa cheguei a andar loucamente apaixonado por uma
preta, que vendia mexilhão e fava rica!

Deliberando vir para a África, subiu em mim de ponto esta illuzão; corrigia em minha
mente todos os defeitos, que a observação e a experiencia me tinhão feito encontrar na [?] da fava
rica, e fantaziava a mulher africana, negra como azeviche, bella, lasciva, ardendo em desejos, e
fazendo-se [?] finalmente, se lhe tinha tirado essas formas [?] vaporezas, poéticas e sublimes da
mulher branca, dava-lhe em troca, toda a belleza plastica; e posso assim dizer, tinha creado a
mulher, mulher.

Em vez d’isto o que encontrei?
Ah! que não sei de novo como o conte, encontrei uma figura angoleza, a quem costumes

barbares adulteraram as primitivas formas, um rosto quazi sumido sob as dezenvolvidas azas do
nariz, que formão com as faces uma extença planície, limitada pela depressão da testa, e pelas
cavidades d’uns olhos vidrados, amarellados e sem expressão.

Juntai agora a isto um moral ainda mais defeituoso do que o physico, que vos descrevo, e
tereis completa a mulher africana, qual m’a tem deparado a minha infeliz sorte.

Eu creio ainda no typo, que sonhei; mas os paes, os noivos das virgens africanas,
innocentes e 1 ellas, porque não abrandam o rigor dos seus ciúmes, porque não descerram os seus
thesouros, porque não me deixam admiral-os e apaixonar-me por elles?

Horrível, haveis de concordar, caro leitor, foi este despertar d’aquelle sonho enganador, e
fui-me percisa toda a minha força de vontade para não vergar ao pezo de tão cruel, quanto
desesperadora decepção.

Finalmente amigo leitor, para que em tudo fosse enganadora a idéa, que tinha formado
acerca da África, até mesmo forão illusorios os terrores, que me acompanhavão.

Eu, que quando sahi de Portugal contava ser levado por uma febre perniciosa ao fim de
seis mezes, se ao quinto me não tivesse esgueirado rico para a Europa, eu se já não estivesse
reduzido a torresmos pôr esse calor abrazador, que lá é tradicção, acho-me aqui ha quatro annos,
é verdade sem vintém, mas ao menos de perfeita saude, [?] poder continuar nos futuros numeros,
a historia [?] d’esta terra.
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tres!

Hosanna a ti, lá nas alturas empyreas do estylo de teus communicados mysticos e
metaphysicamente patrióticos! -

Hosanna a ti, que és magae como Alexandre, sabio como Salomão, pudico como José do
Egyto, patriota como Coriolano, patrieio como Tarquinio Soberbo.

Tu é o Nunen da litteratura conterranea; é o Viriato dos tempos modernos; é mais doce
especiaria da terra natal, — que quanto amava o ínclito Sanches e o Tácito das edições!

Es um Cresas de estylo!
Es uma maravilha dogenio!
Eu e s pyramides do Egyto sois dous cofssos, que, se lhes juntarmos o de Rhodes, son mam

Eu és a gloria dos teus antepassados, desde o macaco antediluviano até á tua geração.
Desde o trignopiteco até ti, Carlos, tudo ficaria pasmado, marmorisado, de bocca aberta,

ouvindo-te ler teus escriptos; e foi, por isso, — foi por saberes, quanto poderia physiologicamente
influir a tua sabedoria, ejacula pels tuas eloquentes fauces, que [?] Carlos, prudente como Saul,
altivo como [?], querendo poupar-nos a nós o espectaculo terrível de ver a humanidade de queixo
cahido, e a ti a ideia horrífica do quadro dos manes descarnados de teus avós, de lingua de fóra,
em ar de approvação, que não fizeste communicados oraes,—contentaste-te com os escriptos.

E havia indivíduos mal intencionados, que diziam, que tu parecias burro!
Vês, Carlos? Há tanta differen;ca entre este conceito e a verdade como entre a similhança e

a realidade.
— “As coisas são o que são, e não o que parecem” —
Se a burra de Balaam não fóra femea e tu macho, — si vera est fama, — eu comparar-te -

hia a ella, mais, que tu, Carlos, não falias... escrevos, e aquelle outro heroe fallava, e nãso consta,
que escrevesse.

Mas, se aquelle com suas palavras e acções conseguiu fazer disistir Balaam do seu intento
criminoso, — tal e qual, como os seus similhantes em Cacilhas fazem com os touristas, que
obrigam, pela resignação evangélica, com que se pegam, a desistir da suas passeiatas,— tu, com
os teus escriptos, cheios de uncção, fazes cahir aos sediociosos, filhos ingratos da patria, em que te
pariram, a mão armada do facho da revolta, e pulas contente, orneando com alegres pinotes de
satisfação, — acto este, que nos equinos jovens e, — como tu, fogosos e ardentes, equivale ao
significativo “esfregar s maõs”.

E fizeste bem, que é assim que fazem os prandes.
Foi assim que fez Jonas, ao sahir do ventre da baleia foi assim que fez Enéas, quando seu

pae a cavallo n’elle se salvou no cerco de Troya; foi assim que fez Archimedes, antes de tomar o
desafogo de correr em camisa pelas ruas de Syracusa, limpando o suor á fralda e gritando: —
Eureka!— foi assim que fez Judithm, depois de Ter cortado os gorgomillos a Holophernes, que
acabou de cozer o pifão, com a cabeça nos arraiaes contrários e o corpo na sua tenda; assim fez
Júpiter, depoiis de Ter transformado em pedras o filhos de Saturno, que este tinha a mania de
comer; assim fez Guatimusin, depois de Ter sido mandado assar sobre brasas, como qualquer
churrasco, por Alderreto; assim fizeram os assyrios, quando venram os persas; assim fez Cesar,
depois de Ter passado o Robicon; assim fez Dante, tendo descripto o inferno; assim fizeram os
moradores de Lavarrabos, quando conseguiram mudar o nome á sua aldeia; assim fez Bismark,
depois do cerco de Paris; assim fez Bruto, salvando a Republica; e, se Christo, depois de ter salvo a
humanidade, não esfregou no alto da Golgotha as suas divinas mãos, foi porque lh’as tinham
pregado na cruz os sicários de Herodes.

Eu te audo, pois, ó bruto de Angola!
Tu salvaste a patria, tu salvaste esta terra, que um Valente dedicado começa a limpar das

impurezas organicas das excressões e despejos dos seus munícipes, — beija-a, pois, como aquelle!
—Eu te saudo, que viste claro na noite da ignorância dos partidos, verdadeiro nyctilope

social, perfeito pyrilampo das ideias patrícias.
Tu és um torpedo formidável, que n’este mar, a que chamamos vida colonial, estoiraste,

espatifando erros, esborrachando abusos. — Tu [es terrível.
Tu mostras dentro dos folhados tenuíssimos de sua trabalhadíssima massa de rhetorica e

sapiência — a nata de um concentrado amor da patria, em toda a sua frescura, com toda a
amenidade do teu estylo sublime. Tu és doce... Tu és um pastel!
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Se não fôra a rhetorica e a erudição, que servem de involucro feculento á nata do teu
amor, serias um queijo.

Quando tu passas, os teus conterrâneos admirados, não ousando fallar, fascinados pela tua
brilhante auréola, apontam com o dedo e baixam as frontes, estendendo o beiço inferior; — os
extranhos á tua patria roem as unhas, mordidos pela serpe da inveja; e damas patrícias, sentindo-
se captivas da magnitude de tal natureza na tua tenra edade, — exclamam, com mais espanto, do
que amor:

— ó home, nga riuna-me ngana! — e dão uma violeta palmada, seguida dos
indispensáveis estalos com os dedods, annular e mata-pulgas, termionando esta pantomima
admirativa, explosindo intraduzivelmente:

— Báah!
E tu passas trombuido pelas multidões, sem fazeres caso do espanto que inspiras.
Tal é a tua modéstia!
Quem te visse, sem saber o que tu és , e o que vales, sem Ter lido os teus-metaphysicos

escriptos, correctos e augmentados-, julgar-te-hia um ignorante, uma nulidade social, um
commendador em exercício.

E’s um Diogenes!
II

A ultima producção de Carlos leitores, é um verdadeiro relampago de uma inteligência
tempestuosamente illustrada, de um genio prudentemente grndem, de um político consummado;
que Marat, Danton, Robespierre invejariam: — merece ser lida.

Carlos coimmunicou, e communicou bem, como diria o modesto sabio, que pela rectidão
de suas vistas perfeitamente patrióticas se distingue.

Communicou; porque o egoismo jornalístico do paiz não deixou espraiar-se esse espirito
aquilino nas aguas do artigo de fundo.

Mas, para que seria necessária a honra dso logar, se Carlos, memo das frisas do
comunicado, da geral ds publicações pagas, mostrou ao mundo inteiro, que nops quoque gens
sum us et quoque cavalgare sabemus?!...

O ultimo communicado de Carlos principia, e principia bem.
No exordio é elle o verdadeiro pastel dso amor da patria: a ideia dulci9ssima, composta,

fresca, vem envolvida nos imperduraveis folhados dos epithetos, dos synonimos, dos tropos, dos
gnomos; é um pensamento de Danton, um verso de Petrarcha.

Depois, sobe á almofada do carro patriotico-monarchico e fustiga os desgraçados que,
atrelados a elle, não pucham certo e ameaçam arrebentar a coelheira de dependencia com ardis e
manhas, que a imaginação poético do esperançoso mancebo vê. Então elle é terrivell

Juvenal, Alderreto, Torquemiada, Danton Cromwel e outros trucidadores da humanidade
seriam naa, tornar-se-hiam verdadeiros mycrophitos ao pé d’esse vulto, d’essa enorme palmatória
do patriotismo, erguida sobre as mãos dos imaginários authores da propaganda revolucionaria.

É a phrase terrível de Carlos!
Quem o viu surdir d’entre os productos da panificação de Barboza Rodrigues, quem o viu

lambendo o assucar d’este e comendo sorrateiramente o pão dos fornecimentos com a manteigam,
surripilhada aos barris do fornecedor, arrostando com a imminencia de um bom par de biscoitos
carrectores, e o vê agora serio, justiceiro, trombudo, zurzindo a humanidade peccadora,
desconhece-o: julga-O outro e precisa de um artificio qualquer par ver o fundo ideal d’aquelles
discursos mysteriosos, d’aquellas palavras sublimes.

Sim, Carlos, os teus escriptos, vistos por um oculo, tocam a meta do sublime, tanto elles
imitam o natural: tanto nos pontos m que o estylo é suave, edulcorando meigas ideais de amor da
patria, nos recorda o mel... coado: tanto nos acesso dantescos em quqe fustigas o vicio, a crapula,
as ideias sediciosas, tu produzes a verdadeira illusão do couce.

Tal é o teu estylo! Taes são as tuas obras!
III

A ambição das Persas foi causa das victorias dosd Assyrios: os vicios e a devassidão foram a
causa da decadência de Roma: ás vezes em bem pouco está uma desgraça.—Heitor, raptando
Helena, foi causa do cerco de Troya; por causa de um par de botas chegou Bonaparte a ser
Napoleão l.°; uma virgula foi já causa de uma questão internacional.



5

Fr. Patrício.
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* * * * *

Carlos viu Angola tornada uma Roima pela devassidão, pel ovicio, pelo deboche, lembrou-
se das delicias de Capua e tremeu pela sua patria.

Se não fôra prudente e justo Octav io, não teria tido a paz; se não tivesse sido arrojado e
habil Scipião africano, nãio alcançaria immortalisar-se á custa da gloria de Annibal.

Carlos esperou, pois, pensou e acocorou-se em meditação profunda, em quanto os poderes
públicos tremiam.

O conselho governativo, timida e vacilan temente collocado sobre os eus quatro robustos
membros, sentia convulsões; o major Rocha corcovava-se com dolorosas e lancinantes cólicas de
pavòr; a policia sempre tão activa na insolência e na provocação aos particulares, quanto mutil
nos casos em que dvia utilizar a sua actividade, - chegava a deixar passar oito o mais horas, sem
praticar uma má criação, sem levantar um conflicto. —

Os negociantes, receiosos por seus capitaes; e não querendo depôl-os no Banco, por
temerem a corrida, — ficavam perplexos ás portas de suas habitações, a v6er em que paravam as
modas. —

Tudo indicava uma conflagração terrível. —
Mas eis que Carlos apparece, com o seu escripto, e explica os factos, zurzindo o vicio,

espatifcando a revolta incipiente, destruindo as ideias de independencia, convencendo os
facciosos, tranquilisando os poderes públicos.

IV
Porém, — Carlos amigo, — Socrates recebeu na cicuta o prémio da sua celebridade; Catão,

para não se ver de corrente ao pé, qual papagaio, morreu ás suas próprias mãos;
Archimedes morreus ás de um soldados, — não se sabe, se da policia — ; Bailley foi

condemnado á guilhotina: Napoleão morreu no exilio; Camões eu a sua alma ao Credor na
enxerga de um hospital. — Por que não foges tu, genio sublime, d’esta terra, que tão pequena é
para o teu talento?

Carlos, nem as charadas que adivinhas, nem o folheto que promettes, são digNos d’Este
misero povo; — para que, pois, inundares a patria com a tua prosa, para que despertares a inveja
com o t eu saber? —

Carlos, tu não naCedste para martyr, não tens feitio para Christo, — não sejas tolo, olha
que te queimann!

Que loucurz é essa de quereres ser grnde, roubando ghloria aos manes de Lafayete, de
Thiers, de Voltaire, de Camões e do teu patrício Burity?

Carole, Carole, quae te dementia cepifí
Carlos, toma uma mascara, escreve mascarado, faze-te George Sand, — e, se quizeres

evitar conflictos entre ti e a sublime escriptora, — accusa-te mysteriosamente, acrescentando ao
pseudonymo o teu nome proprio e o teu pronome pessoal; assingna-te — Carlos Sandeu, e será
mais uma prova de que és sabio, de que és verdadeiro, — será mais uma verdade que escreves. —

Carlos, é para ti a gloria; é para ti a immortalidade; — é para ti o passado e o futuro! Para
Ti. Fenelon escreveu o Telemacom, — para ti o Argonauta valentye fezo que fez ao sahir de
Athenas, para ti foi a última palavra de Cambrone, para ti o Olympo, para ti o Pantheon.

Hurrah, pois, por Carlos grandel Hipí... Hip!
Hurrah!
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Benguella cá vae vivendo e recommenda-se aos leitores. Continúa a sêr a mesma Benguella
do Sabinuus, e agora mais, do que nunca.

Ainda tem a mesma philarmonica, que ainda toca as mesmas cousas; ainda conserva o
mesmo ar húmido, pesado, doentio, ainda ostenta o mesmo jardim, barometro da vitalidade
camararia, o qual agora indica na sequidão das flores e no descurado dos gasons- tempo seguro:
mas que nas proximidades das eleições baixa consideravelmente, chegando a annunciar próxima
borrasca; finalmente ainda está no mesmo logar, relativamente á senda do progresso.

A gente é a mesma, negociando de dia, e jogando a batota á noite uns, maldizendo outros, e
fazendo amor indígena o restante da população.

Caoanha, - o popular Caoanha continúa modestamente a sua vida de temperança e
despachos, enterrando ou tencionando enterrar os amigos, que lhe morrerem em casa, chorando-
lhe os olhos nos dias de paquete, e rindo-lhes os bolsos com os dinheiros, que a agencia lhe paga.

Gangão, [?] de fresco, angareia pontos para uma costura, que faz de noite.
Asseguram pessoas entendidas, e entre ellas o Compadre, que os pontos d’esta vez se têem

descosido pouco. Cada um lá sabe as linhas, com que se cose.
O certo é, que a elle não agradam pontos tão seguros. fortes sim, mas que se descosam.
Desino continúa as annotações ao codigo commercial brasileiro.
Mestre Arripio lá vae distinguindo-se do digno collega, por que este para se acreditar leva

couro e cabelloaos fregueses, e elle, que não precisa ganhar credito, leva apenas o couroe deixa o
cabello.

Chipoca, sempre republicano, cenobita e casmurro, vae vivendo n’aquella casa de
Pelourinho, que anda a fingir, que lhe cae em cima ha muito tempo.

A unica innovação no pessoal d’esta sociedade é a abundancia de officiaes do exercito, que
nunca foi tanta como hoje.

Actualmente temos aqui officiaes para tudo, um para mandar o destacamento, outro para
não mandar o mesmo destacamento, - outro para talhar, outro para apontar, - e todos para
vencerem heroicamente como bravos... o seu soldo e gratificações.

Agora novidades palpitantes foram as nomeações de novo governador para o districto, -
chefes novos para Catumbella e Dombe, e commandante novo para o destacamento.

Sabinus, elevado ao poder, continúa a olhar esta sociedade por cima das lunetas, ás vezes,
como figura de rhetorica.

Tudo novo, quanto ao apparelho administrativo; judicial, o mesmo.
Consta por cá, que um tal Galvã, que esteve pronunciado sem fiança muito tempo, jantou e

passeou ao lado de José Beicinha, sem que fosse capturado, nem se diligenciasse tal; mas que um
tal Ribeiro, porque é inimigo de quem dá comida ao José Beicinha, foi procurado em casa de José
Clemente de Azevedo, sendo cercada a casa d’este por força armada, e dando-se-lhe busca.

Mestre José Beicinha é quem dá corda no relogio administrativo, é quem possue e
escangalha o outro, aproveitando-lhe as peças em uso proprio; - é o faz tudo cá da terra -, onde
vae fazendo o menos, que póde, em relação ao que deve, e vive feliz, conquistador invejado,
roxonxudo, corado e juntando o seu vintém.

Chronica de Benguella.
(Currente calamo).

*
* *

Contaram-me, quando aqui cheguei, um pequeno romance, que merece ser aqui
transcripto.

Eil-o ahi vae.
- Calino, empregado publico muito celebre por umas bernardices ensossas, e por um

ataque de loucura com muitos symptomas sublinhados, disse á esposa, que deitasse collegio de
meninas, emquanto elle leccionava por fóra economia negativa.

A mulher de Calino, - senhora virtuosa, destinada a representar o verdadeiro papel de
martyr do matrimonio -, obteve algumas alumnas internas.

E viviam como Deus era servido. Note-se, que ás vezes Deus não é bem servido...
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Um dia adoece gravemente a esposa de Calino, e este na noite, em que ella estava mais
gravemetne enferma, concebe um plano terrível, medita-o, e vae pol-o em execução. - Satanaz,
porém, que é quem anda, sempre mettido n’estas coisas, sacode a cauda felpada, indignado com o
procedimento de Calino, e transtorna tudo. - Eis o caso:

Entre as discipulas da mulher de Calino havia uma, educada até aos quatorze annos em
Portugal, que era muito de appetecer.

Um character independente, uma vontade de ferro, [?] contornos de fada [?] attributos
mais notáveis desta pensionista da casa de Calino.

Este namorava-a, segui-a habitualmente com á vista; e ella, vaporosa, agil, breve, volitava
risonha e esquiva, fazendo pousar os lindos olhos, onde bem lhe parecia.

Era um caracol a namorar uma borboleta.
Um pequeno poeta de grande nariz brindou-a com uns versos cheios de sentimento e de

erros de metrificação, que foram publicados em um jornal, que ninguém conhece.
Na noite, em que a esposa de Calino ameaçava quebrar os liames, que lhe prendiam o

espirito de martyr ao corpo de santa, - Calino descalço, pé ante pé, com o peito arquejante, os
olhso relusentes a metterem-se um pelo outro, cheio de idêas de sensualismo lorpa, arregaçando
as palpebras, esgascando o olho, arreganhando o labio, - entra no quarto da sympathica
pensionista... vacilla, escalda os dedos com os pingos de stearina, que escorrem do coto de vela
que leva, - e cae de joelhos ao pé da cama da donzella, que, sobresaltada pela bulha de um objecto
de louça, onde Calino casualmente tocou, - acorda, e ia para gritar por soccorro, quando a voz
tremula d’elle lhe fez ouvir a mais formal declaração, - não de amor, - de instinctos brutaes, com
que procurava convencel-a, que devia acceder aos seus desejos, porque elle estava a enviuvar por
momentos, e, por tanto, nada o impedia de substituir com ella a primeira esposa, a quem elle
amava, - como o governo ama os empregados públicos, a quem faz substituir, apenas deixam
logar vago.

Era uma chave de camarote, que lhe ia ficar vago em noite de beneficio, - o que elle
offerecia com o nome de coração.

Admirada a donzella, repelliu-o violentamente... tão energicamente, que o infeliz Calino
voltou ao quarto, apagou o coto, e... sonhou com a realisação brutal do seu mallogrado plano de
conquista.

Mas emquanto o amorudo Calino dormia, a donzella velava!... O somno fugira-lhe,
espantada por mil idêas, que o manhoso Satanaz lhe assoprava.

Amava um sujeito - poderoso, que a poderia bem defender; - aquelle homem, que hoje se
atrevera a tanto, amanhã podia ser mais atrevido. - Quem sabe do que elle será capaz? - pensava.
- E em considerações d’estas passou a noite, até que no dia seguinte tirou das premissas, que
estabelecera, a seguinte tirou das premissas,que estabelecera, a seguinte illação: -

- Se eu tenho de ceder, mais vale que seja ao homem que amo...
Satanaz deu ao rabo; lambeu-se; revoluteou uns compassos de dança macabra, e esfregou

as mãos satisfeito
N’essa noite - já a pensionista da esposa de Calino não receiava as importunas declarações

d’este: - fugira, lançara-se nos braços do homem que amava, e esquecia em extasis de saciedade
os perigos da noite antecedente, - idyllios! -

O Velho Satanaz foi quem acompanhou a sympatica pensionista a casa do eleito de sua
alma, e depois de a deixar com elle em meigos arrulhos, exclamou:

Consummatum est.
Moralidade do romance: Não é o mel para a boca do asno.

*
* *

Asseguram-me, que o ex-chefe do Dombe grande perdeu uns trezentos mil réis, que
levava na algibeira em tres noites, que foi ao bilhar; - o que me não disseram e, se esta
importância era economisada do soldo de alferes d’aquelle cavalheiros, se os lucros líquidos dos
emolumentos do chetado - ou ainda gratificação, que o governo lhe desse, pelos serviços
prestados no conselho. - Hei de informar-me, e pelo paquete proximo levarei a chave d’este
enigma e nova chronica.
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A Sublevação

Mena conta tudo isto e muito mais e ri com esse riso mephistophelico, que todos lhe
conhecem.

E passem muito bem.

“Quatrocentos annos de experiencia são mais que sufficientes para nos reslvermos
a pôr em discussão o melhor meio de sairmos d’este STATU QUO maligno e
indefinido. {Futuro d’Angola, n.° 15 - 15 - José de Fontes Pereira).

O grito da insurreição, erguido em voz esganiçada e fanhosa pelo illustre caudilho Zé das
Fontes, echoou em muitos corações.

Zé das Fontes, de quinzeninha de alpaca em demasia cossada, perna delgada e esguia,
braço comprido e pendente, corpo alcaichinado e recurvo, verga ao peso da gloria, e semelha a
figura de um candieiro, sobpesando entre os hombros o deposito de petroleo.

D’entre a grenha emmaranhada e alvejante sobresahe a torcida da independencia,
incendida pelo fogo da revolução, e eil-o de chinelinho de trancinha vermelha no pé esquerdo, e
bota de elástico, russada pelo contacto das areias, no pé direito, tomando a largas passadas a
vanguarda da insurreição, de que elle é o chefe enthusiasta.

Atraz d’elle, de casaco arrussado, que a corajosa resistência a prolongados cacimbos
tornára venerável, caminha apressado e coxeando ligeiramente, o Camuquembi em cata de um
emprego, que ao seu merecimento tem sempre recusado o pesado despotismo dos brancos, e,
costumado de largos annos, a viver de suas agencias, já sonha com a pasta envernizada de novo
do commercio e das industrias.

João Pinhão, valente revolucionário, provado nas luctas ferrenhas, que entre si travam por
vezes os povos de N. S. de Muxima, e que só conseguem suffocar as libações em honra da santa,
generosamente pagas por ella com o producto das esmolas, que lhe fazem os devotos, prova-se
agora nos pesados encargos de ministro dos estrangeiros, procurando a alliança com os sobas
mais poderosos e visinhos.

Os correios partem em todas as direcções, e o Caculo-ca-Cahenda, do concelho dos
Dembos, arrebita a orelha em signal de regosijo, e, dando urros de alegria selvagem, estranha-se
mais a dentro das florestas do seu torrão natal, e iça, para animar a sua gente, na arvore mais
elevada, como estandarte da revolta, a tanga gordurosa. Cabouco, regosijado e satisfeito, mas
esmpre matreiro e cauteloso, limita-se a deixar cahir mais sobre a nuca a quiginga encebada, e,
piscando o olho em ar de intelligencia, espreita do alto dos montes mais visinhos do seu sobado os
acontecimentos, que passam.

Zé das Fontes nem por isso desanima, e eil-o pela calada da noite escura e fria do cacimbo
no coração da Ingombota adormecida e de Sangandombe socegado, chamando a roucos gritos os
proselytos, a quem a cachaça e a remela têm cerrado as palpebras com pesada violência.

A taes gritos acorda a mãe Chica, que, tendo ouvido por vezes a arrastada rhetorica do
illustre caudilho da independencia, sonhara já ser ama secca do filho primogénito do futuro
impanadô de Angola, Zé das Fontes de Receita l.° e, acordando dois ou tres, que começaram
tocando gaêta, marimbas e o comprido bumbo de pelle de cão, conseguiu assim despertar muitos,
que n’aquella musica viam o chamamento irresistível de um batuque saracoteado, com valentes,
repetidas e ruidosas sembas.

Acercando-se todos, começou o batuque á luz das fogueiras accendidas pela mãe Chica e
Zé das Fontes, dando interiormente ao diabo a musica infernal e a dança macabra, mas
submettendo-se ás lições da historia, que ensinam os revolucionários, a acquiescer e lisongear os
caprichos das multidões, não foi dos que menos dançou, e, atirando as quatro extremidades ao ar
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em toda a distancia do seu excessivo comprimento, fazia por vezes revolutear em arabescos
engenhosos o chinelinho de trancinha encarnada, em cuja sola gasta e puida se lia em grossas
letras côr de fogo a revolucionaria legenda “independencia da patria”!

Fermentados pelo calor da dança os líquidos anteriormente armazenados nos vastos
estomagos dos revolucionários, e os que a revolucionaria mãe Chica tinha n’aquella occasião
arranjado, Zé das Fontes de Receita, que via aproximar o alvorecer do dia, deu a voz do ataque,
aproveitando-se da escandecencia dos cerebros, e voz em grita lá descem todos os barrocaes da
Ingombota, dirigindo-se ao coração da cidade.

A corrida, a gritaria seceára as guellas; o frio cacimbo da madrugada penetrava as carnes;
tudo pois convidava a uma libação preparatória da arremettida patriótica, que a vista da porta
entreaberta de uma taberna, cujo dono acordara ao som da algazarra, veiu facilitar.

Zé das Fontes, suffocado pela velocidade da carreira, mal podia piar, e nem um só arroto
da sua eloquência vinha n’aqueíle momento em seu auxilio, para demover os seus sectários de
uma parada irreflectida, que podia comprometer o bom exito da conjuração. Em tal apuro, não
podendo obstar-lhe, commandou elle proprio o assalto da taberna, não só para manter a
disciplina da sua tropa sequiosa, como para dar começo á larga derrama de impostos, com que
elle nos seus altos e profundos estudos financeiros projectava tributar todo o seu futuro povo, sem
distincção de côres, de raças e de nacionalidades, - caso unico -, em que elle applicava com mão
firme a rasoura da egualdade.

Entrada a taberna, que se verificou ser de um degredado europeu, era de boa e leal guerra
pôl-a sem perda de tempo a saque e de nada valeu a fraca resistência nem os gritos do soccorro do
dono, que [?] viu os barris esvasiado, e a própria gaveta, cujos magros cobres o proprio futuro
imperador, não tendo ainda nomeado ministro das finanças, se viu obrigado a recolher nas vastas
algibeiras da sua quinzeninha de alpaca.

Attrahidos, porém, pela algazarra dois policias, que recolhiam da ronda para o quartel,
avisinham-se de terçados em punho.

A esta vista inesperada, ao revolutear rápido dos terçados, manejados por mão habil, ao
contacto doloroso dos mesmos nas costas pouco vestidas dos revoltosos, ruem uns sobre outros em
desordem, procurando em debandada a porta salvadora.

Zé das Fontes de Receita l.°, que dera provas, na gaveta do taberneiro, não querer
desmentir o nome, quiz conservar o seu posto até á ultima, e - não por medo -, mas para manter
a disciplina, eil-o lá vae na [?] a retirada e, alargando [?] o compasso das suas esguias pernas,
perde na vertiginosa carreira o chinelinho, onde estava escripta a patriotca legenda, e reconhece,
ao introduzir-se na sua toca, na rua dos mercadores, pelo cheiro, que de sua roupa se exhalava,
que tinha sido gravemente ferido na refrega.

A mãe Chica, que o dever de chefe não obrigava a tomar a dianteira, deixára-se ficar para
traz, abespinhada com os soldados, que lhe tinham deitado por terra e destruído o dourado sonho
de ser ama-secca do herdeiro presunto do illustre chefe da revolução, e, vendo ao seu lado o
Matheus, preto retinto, espadaúdo e bem apessoado, que ria ruidosamente da comida fugida dos
revoltosos sanguinários disse-lhe com voz irada:

De qui rize, pae Matheuso?
De qui dás o gargaiada?
E’de mi ver rinigada
I-á-Zu! vaia-te o Deuso!
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A Independência d’Angola1

1 . O texto é continuação de um artigo iniciado em número antecedente.

A paz e a sorte do homem
dependem em muito d’elle
mesmo, e da maneira porque
deixa estabelecidas as condições
dos seus proprios actos.

Algures.

II
Antes de proseguir trataremos de apresentar nossa profissão de fé.
O assumpto que nos occupa andava [?] dos bicos de nossa penna, mas o receio de ser

embrulhado no pouco attrahente anno do nascimento por causa das taes [?], conteve sempre os
impulsos do nosso coração que andava em constante divorcio com a nossa cabeça que nos
aconselhava, que evitássemos sempre a resolução de tomar o papel de protagonista.

Quando o Mercantil nos apresentou a primeira amostra do assumpto que estamos
controvertendo batemos palmas e [?] sobre o que teremos que [?] da nossa humilde penna sem
responsabilidade.’

Confessamos, pois, que essa iniciativa do illustre articulista fez com que o nosso coração
redobrasse de jubilo por ter essa lembrança partido expontânea mente d’um cavalheiro que teve
por progenitores distinctos fidalgos;—que é uma das illustrações mais eminentes d’essa terra; que
é um alto funcionário de confiança,—que é o redactor principal do jornal semi-official de Loanda,
sua patria, e que mostrou emfim ser o defensor e propagnador da monarchia portugueza e das
suas instituições vigentes n’esta provincial

Isto posto, prosigamos.
Dá a entender o illustre escriptor, que esse amor pela emancipação é quasi uma ingratidão

para com a mãe patria, um despreso para com as suas gloriosas tradicções, á sombra das quaes
deve ser honroso o vivermos também.

Não queremos imitar o grande Annibal [?] de Cápua. Foi aqui que elle deixou murchar a
messe [?] com a sua brilhante espada em mil campos de batalha.

Portugal lá tem a sua Cápua também: nós não a queremos.
[?] louros de victoria, é bom: [?] os conservar, illuminado-os com os raios que irradiam

d’uma nova [7] é melhor.
A grande França tem [?] menos dos seus conquistadores que os grandes apostolos da

civilização.
Entre Napoleão o grande e Victor Hugo, é preferível o ultimo.
A espada de Napoleão tinha alguma coisa relampago ao sahir da bainha: offuscava.
A penna de Victor Hugo era como o sol illuminava. Os louros do primerio murcharam

entre os rochedos de Santa Helena.
Os do segundo hão de conservar-se verdejantes sempre.
Náo devemos viver pois do glorioso passado de Portugal, porque d’essa illusão tem

resultados a sua deplorável decadência. O passado que deveria [?] a nação portuguesa e grandes
cummettimentos serve apenas para longos e estafados discursos quando a dignidade nacional é
justamente offendida.

Assim como respeitamos as suas glorias e os grandes homens que immortalizaram Portugal
detestamos e regeitamos sua deleterica administração. Aceital-a-tal qual a vemos hoje applicada
nas colonias em geral sem protestar, seria um crime de lesa liberdade.

*
* *
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* * * * *

A emancipação d’um povo tanto se pode fundar nas suas riquesas naturaes bem
desenvolvidas, na vasta illustração de muitos dos seus concidadãos, como se [?]. E dispotismo da
nação que o detinha.

O Brazil que desenvolveu as suas riquesas naturaes á custa dos milhares de braços
arrancados a esta província com a coadjuvação do governo da metropole; o Brazil para onde
affluia a imigração sempre crescente de Portugal e que teve no seu seio a corte, achou se em breve
apto para proclamar a sua independencia.

A Angola, a quem roubaram os braços, que lhe [?] os campos; a quem se negam escholas e
tudo quanto pode concorrer para o seu engrandecimento, assiste o direito de [?] o jugo que o
opprime e esphacela, e escolher quem, sem o subjugar o [?] de toda a proteção para o seu
desenvolvimento moral e intellectual.

Portugal dando impulso ao florescimento de Brazil, deu-lhe também a liberdade.
Portugal negando nos durante 400 annos esse mesmo impulso autorisa-nos a trabalhar

pela nossa emancipação.

Joaquim Dias Cordeiro da Matta1
(apoz a leitura do seu primeiro livro de versos “Delírios ”)

Publicado em O Futuro d Angola, 1887, 21 out, n.49,
p.l.

Não sintia saudades do bucilio da cidade, tendo um livro qualquer que fosse, em que
podesse mais ou menos instruir-me e recreiar-me, sentia-me feliz.

No interior da província, onde passei uma boa parte da minha vida, quando ás vezes por
momentos me lembrava da familia, depois de ter sentido o rosto innundado de pranto, hia
encontrar n’um livro, fexado a sós no meu quarto—uma distracção, que além de agradavel me
era util. Vem tudo isto a proposito para dizer que tenho lido todas ou quasi todas, as producções
de Cordeiro da Matta. Todas siml Até as que lhe são mais intimasl

Em 1876—foi que a amizade criou raizes em nossa almas, e tão fundas—que até hoje
existe, embora a separação já seja bem longa. Trabalhavamos juntos no escriptorio d’uma caza,
onde era ao tempo escripturario o dia inteiro, e por esse tempo as minhas “traquinices,
inspiraram-lhe a composição que se lê a paginas 13 do seu livro de versos. Quando os affazeres o
permitiam, Cordeiro da Matta, entretinha-se fazendo pequenas composições que me mostrava

*
* *

O proteccionismo não traz em si a idêa do jugo.
O Brazil quando se viu ultrajado pelo governo inglez, collocou os seus navios sob a

proteção da bandeira da União Americana, que não exerceu pressão alguma sobre a sua
protegida. E, no entanto, o Brazil é um império com 12 milhões de habitantes, rico, com um
exercito disciplinado de 30 mil homens em tempo de paz, e mais de 200 mil em pé de guerra; e
que conta uma esquadra de mais de 60 navios, sendo muitos de moderno sistema.

E’ mais justificável o nosso protectorado dado o caso que o pretendamos. Não temos
capitaes, a população não excede a 500 mil alma: o exercito compõe se de 2.500 praças (pelo
orçamento) sem discipina; esquadra não temos, nem commercio, nem agricultura, nem industria,
nem instrucção, nem egrejas, nem religião, nem nada!

Quão bem empregados não tem sido os quatro [?] da occupação e domínio portuguez em
Angola!!!

2 . O texto é continuação de um artigo iniciado em número antecedente.
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Carlos da Silva

Publicado em O Arauto Africano, 1889, 19 mai, n.9,
p.1-2.

*****

Bibliographia
Os Delírios

depois, e eu em ler algum manuscripto — producção sua. — Que alegria não sentia o bom Matta,
quando eu me mostrava admirado ou lhe pedia esta ou aquella explicação sobre o seu escripto!

Brilhavam-lhe os olhos, um sorrizo triste lhe assomava aos lábios e dava-me a explicação
pedida!

A noite, depois de sahirmos do escriptorio, hora vinha para minha caza, e elle ao lado dos
meus, affagando minha querida irmãzinha, a quem elle cognominára o anjo de graças, ahi
passavamos parte d’ella, ouvindo contos, que a autora dos meus dias — a minha boa mãe, que
ainda Deus me conserva, nos contava; hora hindo eu para a caza d’elle, para d’ali traser um novo
fructo da sua lavra.

Outras vezes, passeavamos, fugindo das reuniões, e a cruz da Nazareth, por muitas vezes,
foi testemunha muda das nossas conversações!

Quantas e quantas noutes, não fui eu companheiro de Cordeiro da Matta, que com a
cabeça descoberta vaguiando de rua em rua quasi sem consciência do que fasia, se entregava a
profundo meditar?!

*

Perto de dois annos vivemos sempre na melhor harmonia e de monmento a momente mais
amigos.

É, que as nossas almas se haviam comprehendido e Cordeiro da Matta que nasceu para
amor e amizade, retribuía com igual afecto a amisade que lhe dedicava.

N’esse tempo, escrevera Cordeiro da Matta uma obra a que dera o titulo “O Loandense da
alta e baixa esphera — estudo critico e analytico;” — não me recordo quem, lera o folheto, e
vendo descriptas, algumas verdades amargas insultara o author. Escrevi então um corisco
d’asneiras deffendendo-o e suggerio-me publical-as no “Mercantil.”

Cordeiro da Matta oppoz-se, dizendo me que era cedo demais para piblicarmos “os nossos
escriptos!”

Agradeço a offerta expontânea, testemunho (diz-me o auctor dos ‘Delírios’) da antiga
amisade.

O mancebo a que me refiro é o meu dedicado amigo Joaquim Dias Cordeiro da Matta. Não
cursou universidades,—nunca esteve em collegio nenhum da Europa, nem em escola nenhuma de
Loanda; e é por isso mesmo que tem jús ao elogio universal, á consideração dos seus
contemporâneos, á estima dos seus patrícios e ao respeito dos homens illustrados; porque á força
de muita [?] tem querido honrar o seu paiz, legan-lo á posteridade o fructo da sua dedicação —
uma obra primorosa, em fim.

Uma grinaldada corõa de douros deve ser o prémio com que os patrícios ou npre-lhe
laurear esse joven poeta africano, porque o que elle sabe deve-o a si e só a si.

É um livro de versos, que o seu auctor — com aquella modéstia que o destingue — não
quiz preanbulal-o

Um mancebo dedicado que tem sacrificado sua mocidade na aturada leitura de livros
clássicos, que tem empregado o producto do seu trabalho honesto na acquisição de livros
importantíssimos, cujos auctores são a maravilha do universo; esse mancebo querendo provar que
não tem sido insano o seu trabalho poetico-litterario, fez sair á luz o seu livro de versos, os
“Delírios”, fructo do seu saber, estreita sublime da sua archi-talentosa imaginação.
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Loanda, 19-5-89
Mamede de Sant’Anna e Palma.

* * * * *

Não é um moço ambicioso nem [?] como esse que por [?] se apresentam com [?]
presumpçosos sem nada valerem e sem nenhumas qualidades que os [?] á admiração publica.
Bem givagou o meu proposito direi, como elle, que são “tristes parlapatões, que só uma penna de
Tilião póde convencel-os que é loucura pertenderem collocar-se á altura superior ao seu saber e
aos seus precedentes.

As poesias que se encontram nos “Delírios”, são na verdade delirantes, e toda vez que á
noute releio esse lindo livro marchetado de flores, caio numa inson nia profunda. Todo homem
que sofre e que ama o isolamento, qual um misantrepo, deve encontrar nos “Delírios” o refrigério
de suas maguas.

Algumas dessas poesias fazem reviver maguas, e [?] me alentam o coração [?] , porque me
fazem verter lagrimas e estas servem ás vezes de lenitivo aos nossos sofrimentos e tristezas, porque
cada gota é uma consolação.

*

Felicito-vos, ó Matta, e de minha parte deposito na vossa banca de trabalho estas linhas
como uma corõa de flores sobre a vossa cabeça, em homenagem á vossa dedicação.

E oxalá Deus vos torne mais feliz, para que um dia voeso nome figure nos lastos pátrios.

Publicado em O Arauto Africano, 1889, 19 mai, n.9,
p.3-4.

*

Joaquim Dias Cordeiro da Matta nasceu aos 25 de dezembro de 1859, no rico e ameno
concelho do Icolo e Bengo, onde elle, na sua infancia [?] via campos frondentes, e onde, segundo
elle diz, [?] os laranjaes frondosos “a atapetarem o chão”.

Tem se illustrado honrando a sua família, ao paiz e aos amigos. É um mancebo que se
entrega avidamente á leitura de livros poéticos e literários que elle tem adquirido
multiplicadamente e quasi ininterruptamente.

Conheci-o em 1873 e ligamo-nos em indissolúveis laços de amisade desde o [?] 1874. [?]
então para cá nunca a nossa amisade [?] nossa longa separação. É que não é d”essas amisades
ephemeras, que se desfazem como as ondas do mar: — é uma d”essas amisades que sabe conhecer
o amigo tanto na abundancia como na in ligencia e no rperigo. Eu e elle sabemos prestar sempre
verdadeiro culto a deusa da amisade, levantando-lhe um altar de ouro, forrado de viçosas alfafas.

Desde que nos separamos, jámais o destino consentiu que vivêssemos juntos perto um do
outro, em fraternal convívio.

Em 1875 festejando Cordeiro da Matta os seus annos, depois d’uma longa conversação,
perguntou-me placidamente qual era a minha inclinação.

--Para estudo das leis, se tivesse livros, respondi-lhe eu.
--Eu, meu caro, redarguiu-me elle, o meu maior desejo é ser poeta, se me fosse dado

cultivar as musas: amo a poesia porque só ella sabe casar com o meu genio.
*

Os “Delirios”de Cordeiro da Matta são a synthese do seu genio meditabundo. Veja o leitor
como elle, no “Suplplicio de Tantala”, descrever o seu viver quando começa:

“É triste a minha [?]
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Folhetim

I
Aqui n’esta terra - as raças differentes cruzando-se tem produzido uma deliciosa

infinidades de typos - Que phantasia, que imprevisto, que irregularidade, que caracteres n’esta
matta de indivíduos originaes, nascidos da mistura de sangues diversos e da baralhada de
temperamentos contradictorios.

Todos elles; sejam hespanhões, hollandezes, francezes ou polaços, perdem um pouco os
hábitos caracteristicos de nacionalidade, adoptando-se mais ou menos ás necessidades sureridas
pelo meio. Só o Inglez conserva sempre a mesma individualidade inalterável!

O resultado é que em cada classe (quer seja aqui, quer seja na Inglaterra) o typo inicial
reproduz-se fielmente, photographicamente, com a mesma monotonia intolerável.

Aqui, como na Inglaterra, todos os inglezes tem o mesmo feitio, usão exactamente o mesmo
casaco, trazem na botoeira a mesma flôr, calção luvas da mesma côr, caminham com a mesma
elastecidade de passo, fallão com o mesmo timbre de voz e saudão com o mesmo modo brusco.
Tem como no seu paiz o mesmo cheiro, que é composto de sabão Wendsôr, tabaco maryland,
agua de colonia e carvão.

Sob o calôr intolerável dos tropicos ou sobre a neve das montanhas da Grã-Bretanha, sob o
ceu azul de Loanda ou sob o ecco plumbar e carregado de Londres, o Inglez conserva a mesma
originalidade caratteristica.

II
Alto, delgado, patas compridas e largos nariz de papagaio, vestindo primorosamente á

ingleza, calçado á dieta, perfumado á mesma mister B.... calçou umas luvas côr de canella, pegou
na bengalla, poz o chapéu e sahiu de casa em direcção a casa de M.elle E.. que mister B.. ama á
ingleza. M.elle E... é uma gentil creança de desoito sadias e floridas primaveras, mignonne, florivel
e um quase nada loura. Os olhos bem rasgados, castanhos e formosos, cheias de luz miser B...
tranquillo, grave bem pôsto na sua sobre-casaca parda, atravessou a cidade baixa, subiu á alta
pela calçada do doutor Troni, sempre no mesmo passo, a mesma gravidade, a bengalla na mesma
posição, do dorso direito e cabeça irguida.

Chegou a casa de M.elle E... batteu, veio uma creada, entregou-lhe o chapéu e a bengalla,
fez-se annunciar a M.elIe, sentou-se e esperou silencioso. Ao som do fru-fu d’um vestido e ao
oscillar do reposteiro levantou-se.

E... rindo e alegre como uma tiroti-negra entrou na salla.
- Mister B..., disse ella com um leve tom ironico, tenho a honra de o comprimentar.
Elle de dorso arqueado, circumspecto comprimentou respeitoso.
- Fazei favor de sentar-vos e dizer a que devo a honra da nossa vesita, mister B...?
Senhora tenho trinta e tres annos de idade, um emprego de duzentas e cincoentas libras

 desejo casar-me!
- Mas que tenho eu com tudo isso, mister B...?
Escutai. - Tenho algumas economias e meus paes uma modesta fortuna
- Por favôr mister B... - Eu não tenho interesse algum em saber das vossas economias e da

fortuna de vossos paes.
- Eu vos digo M.elle - desde que vos conheço sympathisei convosco. Saber andar sem se

elamear, fazer chá, tocar piano, contar a roupa, marcar lenços, dar bem o laço n’uma gravata,
pedir esmola para os pobres, ler, bordar e saber voltar bem uma omelette é o ideal d’um homem
da minha gravidade. E como vós estaes nas condições de ser uma bôa dona de casa e como vos
amo de perferencia ás outras mulheres; peço-vos licença para ir pedir a vossa mãe.

- Mister B... há muito que desconfiava que vos não era indifferente. Eu confesso que
sympatisei convosco, como se gosta d’um animal raro e exotico. Sorria-vos, animava-vos,
corrsepondia ao vosso terno aperto de mão. - Sabeis porque? Porque vos achava um homem
bastante original, um homem bastante rediculo para vos dar a honra de me rir á vossa custa.

- Senhora!
- Cavalheiro.
E... retirou-se. Ao chegar á porta voltou-se para mister B... e diz-lhe zombateiramente:
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* $ * * *

Mossamedes á noite

São tristes as noites em Mossamedes para um forasteiro pervertido, como eu, pelo habito
de deitar-se tarde, e só adormecer ainda mais tarde.

Não : apezar de já branqueados os cabellos, não senti ainda acordar no meu interior a
vocação para cenobita. Não ferve no meu sangue a mocidade, mas com ervo n’elle o calor da
edade virai. Desprezando-me o silencio e a solidão logo no anoitecer.

Tu tens, Mossamedes, tantas qualidades boas, tantas belesas e tantas virtudes, que eu
louvarei, que não has-de zangar-te por eu te não gabar, que adormeças, como as aves, tão cedo.

Na casa, onde estou obsequiesamente hospedado, e a todos os outros hospedes
commodissimamente, cumulado, pelo seu bondoso gerente, de favores, de finesas, de distinções,
apenas os relogios tocam nove horas, fecham-se as portas, e apagam-se as luzes em todo o prédio,
excepto no meu quarto onde entro para conversar commigo mesmo, inutilisados em mim desde
então até á manhã seguinte ouvidos, lingua, olhos, todos os orgãos de relação da machina
humana.

E outras casas?
Em todas o mesmo: accendem-se as luzes para o jantar; terminado, apagam-se para digerir

o jantar na cama.
Parece-me que relampejou agora meu espirito uma ideia luminosa. Paris queiza-se, Paris,

com as suas estatísticas na mão, lastima-se de ser hoje muito inferior “o que antigamente era o
desenvolvimento da sua população. Não se repovoaria Paris brevemente, se imitando
Mossamedes, jantasse ás oito horas e apagasse na alçava a luz ás nove?

Uma das minhas impressões mais agradaveis é a dos bandos de creanças, que em
Mossamedes encontrei, correndo, saltando, baliçosa, traquinas, gordanchudas, coradas,
guigeantes, contentes, em todas as ruas, e quasi em todas as portas; alegrando-me com a sua
alegria. Quando eu lhes sorria, e as acariciava, sorriam-me, e como que alliviavam os meus
cuidados com o seu descuido, e como que puruficavam-me por um momento com a sua
innocencia: — creanças brancas, nascidas no Algarve ou na Madeira algumas, a grande maioria
nascidas aqui.

Mas isto é de dia.
Quando se deitam as creanças, deita-se Mossamedes inteira.
De dia, sim: Mossamedes é a mais aympathica das terras. Mas á noite?
Da vida, onde, — velho Lilio abandonado, solitário e delirante, — passo tão triste as noites,

— de Mossamedes á noite, — quero usar do meu direito de represália, quero diser o que devo,
quero diser mal.

- Um conselho. Arrange uma creada, ensine-lhe a tocar piano e terá uma esposa digna dos
seus desejos mister B... não se lhe moveu um musculo, pegou na bengalla e no chapéu e sahiu.

Atravesso impassível e no mesmo passo a distancia que separa a casa de E... ao caffé Paris,
como antes o tinha feit da sua casa de M.elle E...

Pelo caminho hia monologando; offendeu-a a minha proposta! Uma ingleza não se teria
offendido.

Chegou ao caffé Paris, pediu cerveja. Uma... duas... tres... quatro... cinco seis garrafas e a
sétima estava completamente embriagado.

Mister B... afogou em cerveja o sonho da sua felicidade!.

Loanda, 30-9-91.
A. E. de Souza Sampaio.

Publicado no Correio de Loanda, 1891, 11 out, n.90,
p.l.
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Fecharam-se nove horas as lojas, fecharam-se logo todas as portas, fecharam-se logo as
janellas de todas as casas?

A’s nove horasl Mas isso não é só anachrinico, não é só fóssil, não é só anti-dilaviano; é
mais: é prehistorico, meus senhores.

O que os senhores lhes vale para não serem pelo menos roubados, já que os não
accommettem apaplexias, deitando-se logo sobre o jantar, o que lhes vale é isto: é ser Mossamedes
terra, onde não há policia, por não haver malfeitores, com quem ella deva incommodar-se.

Mal a sineta da camara, como um echotetrico, secunda o toque de silencio das cornetas da
fortaleza, vaem-se regressando a casa, das visitas feitas, as senhoras com os seus maridos e filhos:
todos appressados, como se atraz os visse acossando uma pesada carga de somno, como se vissem
fugindo de uma numerosa cavallaria de pesadellos.

Instantes depois as ruas estão desertas. Nenhuma vos humana, nenhum som de coisas,
nenhum ruido. Ouve-se apenas, de tempo em tempo, o ramalhar das arvores, abanando-se
voluptosas, com requebros de coquettes, [?] o vento passando figitivo; ou o hiatosomnolento de
um pavão empoleirado no muro de um quintal, e ao qual responde aborrecida pavoa do muro de
outro quintal; ou o desesperado miar de algum amoroso gato, noetivago e dolorido.

Até os cães,— que não imitam muitas vezes os costumes e a dignidade humana, (mais
vezes individnos da nossa especie os imitam no cynismo,) — até os cães, me parece, se deitam
aqui também ás nove horas, e dormem um somno só até de manhã. Ou então moram em bairro
muito distante; porque eu, que vigilo ordinariamente até meia noite, e até á uma hora, ou mais,
não os ouço suspirar e gemer,(costuma dizer-se ladrar,) as suas serenatas á lua.

Pacatos cãesl Privilegiada minoria, honra e gloria da raça canina, emancipastes vos da
tyrannia dos amos: não é verdade? Demittistes-vos do pezado officio de guardas noeturnos?
Guardas—para quê? Se não há em Mossamedes ladrões?

Que, se os houve-se, tenho a certeza de que não desreverenceariam, elles mesmos, a
tradição e usos da terra. Ao toque fatitico das nove horas recolheriam ás suas alcovas,
pontualmente, como se diz, que ao toque da alvorada recolhem aos seus sepulchros os espectros.

Ah! Virtuosos cães, que ás nove horas recolhem ás portas dos vossos resonantes amos!
Como me peza a mim o não ter-vos toda a minha vida imitado! Estaria menos velho, gozaria mais
saude, e teria muito mais dinheiro.

Cotovelos fincados no duro peitoril da minha janella aberta, a cabeça apertada entre as
mãos, como se receasse me fugisse, — me fugisse só ella para onde o pensamento me foge, e
queria todo eu fugir, — devaneio, acismabundo. O sereno húmido e frio não apaga, por mais que
lhe peça que apague, o esbrascamento do meu cerebro. Nas sombras tremulas das arvores veem
os meus olhos desvairados cousas e pessoas: gigantes, anões e seres de fôrmas extravagantes;
cousas e pessoas que de instante para instante se transfuguram n’outras. Nos tenues cremes e nas
brancas sedas das nuvense nas transparentes rendas das neblinas, que lascivas nadam no oceano
azul, onde, para allumial-as, — em Mossamedes para as allumiar só a ellas, — accenderam a lua
a sua veladora de prata, as estrllas, os seus candelabros d’oiro, — não é nuvens e noblinas que
vejo. Imagino sumptuosos palacios arabes, dentro de fortes castellos; aqueles povoados de huria,
vigigiadas por eunuchos alertas, estes defendidos por cipaios rebastos e aguerridos: todos
superiormente e assiduamente rondados por mim. Despeço cipaios, enruchos e [?]; porque vem
chegando aquella que eu esperava, a única cuja imagem mora no meu coração, onde entram
sombras, mas onde só ella é a luz, — a socia das minhas tritezas e das minhas alegrias, a esposa da
minha alma. Corro a abrirlhe a porta... — Sonhavas, minha phantasia!

Badala as doze o relogio do meu visinho. E’meia-noite: acordei; estou em Mossamedes; —
estou só! — Só: Não é triste?

Que nova doença incurável é essa minha nostalgia em toda a parte? — A’ noite queimam-
me em Lisboa saudades de Paris, em Loanda saudades de Lisboa, em Mossamedes saudades de
Loanda.

E’ que em Loanda até á meia noite, e não raras vezes até mais tarde, fuma-se, come-se.
Bebe-se, passeia-se, conversa-se, discute-se, toca-se, canta-se, dança-se, respira-se o aroma das
flores, respira-se o perfume, ainda mais suave, que exhalam os leques de sandalo e os finos
mouchoirs de rendas e os setmeos cabellos entrançados de formosas e offegantes walsistas, e
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respira-se, fragancia sobre todas deliciosas, a que, entre dois fios de pérolas, côa de dois
pequeninos lábios vermelhos.

Em Mossamedes dorme-se!
Mas, ao mesmo tempo que se passa tudo isto, — tudo isto que é tão bom, —- passa-se

n’outras partes em Loanda, uma coisa que é deveras má: joga-se. Perdem muitos n’um quarto
d’hora o fructo do seu trabalho manual ou do seu trabalho mental de muitos dias, talvez de muitas
semanas, talvez de mezes, talvez de annos.

Para Mossamedes, desgraçados! Para Mossamedes: a adormecer ás nove horas, a accordar
frescos, a levantar-vos, alegres como os passarinhos, ao romper do sol. Melhor é digerir na cama
o jantar, que recolher a casa de manhã, e virar e revirar de mau humor no leito, onde nem o
somno é capaz de dar boa digestão a uma noite, — licença para o gongorismo — a uma noite
perdida a perder.

E a policia?
Quando a policia fôr capaz de acabar com os suicídios por amor, será capaz de acabar

com o jogo, este suicidio lento por ambição impaciente. E não fallemos mais n’isto.
Mossamedes não joga, e ainda bem. E’ uma das suas numerosas virtudes.
Mas muita gente que não joga, e a maioria de Loanda não joga, nem por isso apaga as

luzes ás nove horas.
I grato, que ia esquecendo te; agora accordam as minhas saudades de ti, Loanda.
Vou sonhar que estou no teu seio, travessa capital, luquieta cidade, onde tenho salpicado

de tantas tolires a judiciosa seriedade da minha vida normal; normal, ou não, que sei eu?
Passa das dés, mas não são ainda onse horas. De dentro das tuas lojas, Loanda jorra pará as

ruas a luz. Os carros cruzam-se, cruzam-se as [?], cruzam-se os peões. Até á meia noite tu és
noctambula. — e bem hajas por isso, — que o sou eu também. De dia a sua atmosfera
asphyxiava-nos, é preciso encher os pulmões do ar fresco da noite. A pé, e só, — atravesso as tuas
ruas: a passear, vou vendo, vou ouvindo, vou observando, se não vou, em vez d’isso, seismando ou
abstracto; — abstracto é o caso mais frequente. A’s vezes componho, passeando, um doudo
folhetim, que leio afinal eu só, poupando a leitores a massada de o lerem o ao auctor a de o
escrever.

As lojas de mcdas sussurram discussões de preços, lamentações de pequenas vendas, e
amabilidades grandes a freguesas gentis que escolhem rendas e luvas. Nas tabernas alterca-se alto
e animado. Nos botequins, notavelmente no pavilhão do café — Paris, saltam rolhas em ruidosos
estouros, e espumam nos copos as cervejas e as gasosas. Nas ruas uns vem radiantes e gloriosos,
narrando a felicidade das eróticas aventuras; outros vem amaldiçoando, com voz cava de
indignação, a inconstância, a infidelidade das mulheres. Nos dentes de outros vem sendo
mordidos e dilacerados, só por passatempo, na reputação de sua vida publica ou
envenenadamente na sua vida particular, os srs. camaristas, os srs. juizes, p sr. director da
alfandega, o sr. inspector de fazenda, o sr. administrador do concelho; os vivos, os mortos, este
mundo e o outro. Nas sanzallas bebeu-se, bebe-se, e beber-se-ha; batucou-se, batuca-se, e
batucar-se-ha. Nas salas valsam meninas, contradançam senhoras, jogam o whist, o volterete e o
bluff graves conselheiros, obesos commendadorese outras pessoas gradas, que pode ser jogam á
despedida também um bacarasinho manso, não rumoso para ninguém, inoffensivo por hypothese.
E das janellas abertas das salas largamente illuminada voam para o ar livre como aves
debandando do ninho, as meigas notas dos piannos. Acariciam os meus ouvidos as melodias de
Bellini, de Verdi, de Mozart, as sonatas de Beethoven, os nocturnos de Chopin.

Não se chama a isto dormir, — dormir é para mais tarde, e ainda agora sãs apenas onze
horas, — mas chama-se a isto “viver de noite”.

Porque não ha-de Massamedes, como Loanda, viver também um pedaço de noite? Tem
cavalheiros tão delicados e respeitadores das damas como os de Loanda; tem senhoras e meninas
de fina, de esmerada educação, conversando, tocando e walsando, tão distinctamente como se
conversa, se toca, e se walsa em Loanda. Bem dividido o tempo, e bem aproveitado, a noite chega
para tudo... — e para descançar, afinal, sonhando, em sete horas bem dormidas ou com riquezas,
ou com deleites que valem mais que riquezas.

Não é verdade, minhas respeitáveis senhoras e meus queridos amigos?
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Antonio Urbano de Castro.

* * * * *

O theatro

L.A.

O theatro é o espelho das boas e más acções sociaes.
A elle devemos o gosto pela arte, pela musica, e pelo canto; a elle devemos uma boa parte

do desenvolvimento social e intelectual; a elle devemos o conhecimentodos grandes successos do
mundo, e segundo a abalisada opinião de vários e competentes actores e escriptores, a elle
devemos o differençarmos o bom do máu, o rico do pobre, o creado do patrão etc., etc.

E’ pois o theatro uma escola de futuras sociedades; é o regimen de bons costumes: é a
licção proveitosa para corrigir os erros que por ventura existam na esphera social; é o livro onde
estudamos o melhor caminho a seguir para a educação dos nossos filhos, é emfim a base mais
solida para a educação popular.

Quantas inspirações bellas não tem provocado o theatro? Que bellos quadros, que suaves
poemas e que harmoniosas musicas não teem sido feitas depois d’uma noite de theatro? São essas
as que mais nos tocam a corda sensível, porque foram inspiradas pelo theatrol São essas as que
prendem por momentos esquecidos, a nossa attençãol

A’ nossa humilde penna faltam-lhe as forças para com todas as côres mostrar as vantagens
que se adquirem com a frequência do theatro, nem é esse o nosso intento,—porque teríamos de
dispor de muito tempo e esse tempo urge; o nosso fim único é lamentarmos que Mossamedes, esta
terra puramente europêa, já pelo seu benefico clima, já pelos seus hábitos e costumes não tenha
um theatro!

Existe um pequeníssimo na rua dos Pescadores, que tem servido de palheiro e cocheira, o
qual alcunharam de Theatro Luso Africano!

Esta terra é digna de um theatro, na qual o seu nome não seja autonoma-tico. Não
queremos com isto dizer que venha para ahi um theatro com cadeiras estofadas, ornatos de
espavento e fachadas de palacio! Não o queremos assim, porque quem é pobre não tem
aspirações, e infelizmente conhecemos a medonha e aterradora crise que assoberba o nosso caro
paiz; mas queremos o simples e modesto e que esteja á altura da elegante sociedade
mossamedense; queremos um theatro onde se possa mostrar o genio artistico-dramatico, e a boa
vontade da nossa rapaziada em proporcionarem ás nossas sympathicas damas e illustrados
cavalheiros alguns momentos agradaveis com tão instructivo divertimento.

E será isso muito difficil em Mossamedes? Não nos parece.
E’ pois preciso mostrarmos que somos um povo civilisado, e como tal queremos viver; que

é necessário acabar com estes dias estúpidos e esta vida sem encantos; e oxalá que estas nossas
humildes palavras encontrem [?] no espirito do povo de Mossamedes!

Como, já se vê, com a opposição de alguns papás e de algumas mamãs; mas n’este século
liberal devem as controvérsias decidir se pelo voto das maiorias. A maioria vota commigo.
Apostem, se querem. Interoguem as meninas solteiras e os rapazes solteiros: são a maioria. E
respondem que sim.

Publicado no Jornal de Mossamedes, 1892 [?], n.182,
p.3.

Publicado no Jornal de Mossamedes, 1891, 1 dez.,
n.172, p.3.
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* * * * *

O que é logico

O progresso humano tem por motor o trabalho material e intellectual.
As nações que nas cinco partes do mundo mais teem progredido, são aquellas que melhor

educaram o seu povo na escola do trabalho. O proletaio que possue a verdadeira educação do
trabalho, não só será um cidadão dotado d’um real civismo, mas também um bom chefe de
família; honrando assim a patria onde vive. Da boa educação nascem os bons hábitos, e d’estes a
moralidade dos povos, e vêmos isso por experiencia própria,—decorrendo o nosso critério pelos
paizes mais civilizados da Europa, da Asia, e da America, aonde o triúmpho do progresso se
levantou como o sol, quando apparece no nascente.—Na Europa vêmos a França patenteando o
producto da sua civilização por todo o mundo, formando cidadãos de grande merecimento, tanto
nos arcanos da sciencia, como no âmbito do trabalho fabril, da arte, da industria e da agricultura.
E ao lado da França está Allemanha, a Suissa, a Italia, Espanha e a Inglaterra, nomenclaturando
nas paginas do progresso o mesmo triúmpho. Na America vêmos o Brazil, os Estados Unidos e
uma grande parte das republicas centraes, desenvolvendo-se com manifesta actividade, para
acompanhar o cyclo progressivo da humanidade, fazendo frente as nações mais adiantadas da
Europa. Na Asia, posto que não haja actualmente um desenvolvimento, como na Europa e na
America, não podemos deixar de dizer que é uma das cinco partes do mundo, aonde a civilização
teve o seu berço, e ainda hoje se considera como mãe do progresso humano. Entre essas nações de
lúz e de riqueza que acabamos de narrar, outras há que vivem na escuridão da ignorância,
dotando os seus habitantes, sómente com a miséria e o pauperismo! E Portugal se não é uma
d’essas nações, é pelo menos um estado europeu estacionado há mais de dois séculos, e a causa
primordial desse estacionamento, foi o ludibrio dado á educação do seu povo, e esse erro, ou antes
crime de lesa-sociabilidade, fez com que não se criassem escolas para o proletário, nem se
desenvolvesse a producção do seu solo, e d’aqui nesceu o descrédito de Portugal perante as mais
nações.

Se hoje não temos grandes industrias que assombrem o mundo, nem artes, nem
commercio, nem agricultura, é porque na negligencia dos que hão dirigido os negocios públicos
do venerando Lusitano assim o permittem.

Portugal poderia hoje ser um colosso, entre as nacionalidades do Universo, se tivesse
civilisado e desenvolvido as nossas grandes possessões da costa Occidental e oriental da África,
então Portugal seria rico e poderoso, e nenhuma potência estrangeira se metteria com elle, porque
a força e a riqueza, dão sempre respeito diplomático.

E para provar, que a civilização d’um povo, é a causa do progresso d’uma terra, ainda que
pequena seja, basta olharmos para Mossamedes, o que era há 50 annos, e o que é actualmente.

Há 50 annos não era mais que uma região de selvagens e de cannibalismo, hoje é uma
povoação civilisada, tanto como muitas da Europa.—E quem fez d’uma terra inculta tantos
pomares e campos cultivados? Não foi a dedicação ao trabalho dos primeiros colonos que
aportaram ao seu porto, não foi a civilisação que pouco a pouco se foi desenvolvendo? quem
poderá contestar essa grande verdade? Ninguém, porque os factos estão bem visíveis, e contra
factos não há argumentos.

Por tanto, se pelo menos toda a nossa África estivesse tão civilisada como está Mossamedes,
o horror dos europeus em virem para a África, teria desapparecido há muito tempo. A civilisação
é a mãe do progresso dos povos, sem ella não poderá haver nada com geito, tudo será lugubre e
triste.

Mossamedes se seguir o caminho que até o presente está seguindo, será a principal terra
da costa Occidental da África, pelo seu clima, pelo seu adiantamento e pela actividade dos seus
habitantes. O Caminho de ferro será uma alavanca que hade elevar o progresso d’essa Cintra
d’Africa, assim chamada já por muitos portuguezes. Oxalá que tão grande melhoramento
appareça no mais breve tempo possível, para desenvolver cabalmente a producção d’esse districto
como um prompto e facil de conducção dos seus productos agrícolas, para o porto de
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Loanda Borlido Martins

* * * * ♦

Porque foi escripto o folhetim Pó d’arroz

Fallando-se no Ambriz sobre o folhetim Pó d’arroz, que há tempo foi publicado no
Mercantil, disse eu a algumas senhoras que sabia do problema que serve de titulo a esta mal
alinhavada preza, e responsabilisei-me a publical-a no Correio de Loanda em occasião opportuna.

Vem tarde o cumprimento da promessa, devido ao extravio d’uma carta; mas vale mals
tarde do que nunca.

Publicado no Jornal de Mossamedes,\89Z[7], n.I90,
p.4.

*
* *

No quarto da sua residência em Loanda, passeava socegadamente o sr. C.... quando umas
leves pancadas batidas na porta, que teve de abrir, vieram esviar o rumo aos pensamentos que lhe
occupavam o cerebro n’esse momento.

Mossamedes, para que a exportação dos generos se faça em grande escala, e isso será uma
riqueza para essa formosa terra.

A testa d’esse districto esteve como governador o sr. Leitão Xavier, e foram grande os
serviços que a elle prestou; por isso ficará para sempre na memória d’esse povo honrado e
trabalhador.—Para o logar que deixou esse digno governador, foi o sr. Martinho Montenegro,
cidadão illustre e honesto, que pugnará pelo andamento do progresso d’esse districto, como o seu
antecessor.

O povo de Mossamedes deve estar satisfeito com e novo governador e grato com o sr.
Conselheiro Ferreira do Amaral, illustre e nobre ministro da marinha, por haver escolhido para
governador d’essa laureada terra, um cidadão inteligente e de reconhecida probidade, por isso
damos os parabéns ao povo de Mossamedes, por Ter a sorte que teve na escolha do seu
governador.

Para Lisboa embarcou no vapor Cabo Verde, o sr. Conselheiro Brito Capello, aquem esta
província deve grandes serviços como governador geral.

Hoje temos como governador geral interino o sr. Commendador Jayme Lobo de Brito
Godins, e temos a dizer que, se apologias publicas na tela da imprensa teem logar honroso, para
exaltar o merecimento dos funccionarios públicos, o sr. Brito Godins, tem esse logar com definida
distincção, por que, como cidadão particular, quer como funccionario publico, ainda não
conhecemos ninguém que o exceda em urbanidade, em brio, honra e honestidade. — Como
secretario geral d’esta província tem prestado elevados serviços, e conquistado a sympathia e o
respeito de todos. — O sr. Godins não tem inimigos, nem os pode Ter, porque cumpre á risca com
o dever de cidadão illustrado, tanto no exercício do seu cargo, como no trato familiar.

Hoje em dia há pouco que se possa louvar, mas felizmente, no meio d’uma corrupção, filha
unicamente d’uma má educação, ainda temos aquem possamos louvar sem melindre de
consciência.

Será sempre de excelso valor, que os cargos públicos sejam confiados a cidadãos
illustrados e honestos, porque d’estes ha tudo a esperar, não só engrandecem a terra aonde
exercem as suas funcções, como também a honram com o seu proceder de homens de bem.

Desejávamos que as nossas possessões fossem dotadas com a verdadeira illustração, tanto
nas repartições publicas, como nos lares domésticos, para que a nossa África podesse um dia
chega” ao auge do seu progresso; como portuguez, como jornalista e como funccionario publico,
é esse o nosso desejo.
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Era o creado que, com uma salva na qual se via um enveloppe fechado, dizia:
- Uma carta para o sr.
- Para mim? Disse o snr. C....
- Sim senhor.
- Effectivamente é para mim, replicou o sr. C.... abrindo-a Retira-te.
O creado limpou o pó d’algumas cadeiras, arrumou outras, poz em ordem alguns livros

que estavam sobre a mesa e safou-se; havia na carta qualquer coisa imprevista ou de natureza
desagradavel porque o snr. C.... depois de ler, poisou sobre a mesa, tornou a pegar-lhe, percorreu
todos os cantos da casa e a respiração alterou-se-lhe a tal ponto que mais parecia assoprar do que
respirar.

Por fim atirou-se para cima da cama e leu em voz alta o seguinte:
Snr. C....
E’ um biltre.
A snr.a D. Francisca não póde continuar a ser victima dos seus devaneios amorosos e eu

não quero que continúe a constar-me as infamias que v. diz de mim, com o proposito de me
desacreditar aos olhos d’aquella que amo e me ama.

Espero a suas testemunhas amanhã e conte que no caso d’ellas faltarem, me munirei d’um
chicote para lhe cortar a cara na primeira noite que nos encontremos no Café Pariz.

D....
- PatifelI Eu já receava isto mesmo, exclamou aterrado o snr. C.... Eu sempre calculei que

elle me perseguiria por toda a partel
Que devo fazer? Para fugir faço fiasco; todos se rirão de mim; perco todas as

probabilidades de conquistar a rapariga que já andava meia catechizada com o meu palavriado.
Se fico, elle atira bem e é capaz de me fazer saltar os miolos, se a coisa fôr á pistola, ou

perturbar a digestão, sendo a florete.
Resta-me uma única esperança de salvação. Sustento o meu papel até ao ultimo momentão,

dou depois todas as satisfações necessárias para evitar uma qualquer desgraça, e á Francisquinha
digo adeus e adeus para sempre.

*
* *

Precedidas as formalidades exigidas em taes casos, reuniram-se os dois contendores no
Alto das Cruzes, ao romper da manhã, acompanhados por quatro testemunhas e um medico.

No snr. C.... notava-se uma palidez mortal e um tremor constante; o snr. D.... deixava
perceber uma inquietação que pretendia disfarçar com um serviço de doente; e em ambos
advinhava-se o desejo de fallar, de diser qualquer coisa que iria acirrar mais os ânimos ou dar um
fim satisfatório áquella pendencia, que era o assumpto mysterioso e de sensação de todas as
conversações em Loanda.

Os contendores um em frente do outro, de floretes em punho; os padrinhos esperavam
ainda, demorando o desenlace da desgraçada questão em que se viam envolvidos; o medico
preparava ligaduras e punha a mão os instrumentos cirúrgicos e examinava de novo os
medicamentos de que teria necessidade.

Já uma das testemunhas se preparava para fazer o sigual para o principio da luta quando o
sr. C.... pedio para dar umas explicações ao snr. D....

*
* *

A’ mesma hora, em sua casa também, meditava o snr. D....
- Que tolice, meu Deus!
Não vale aquella mulher um tal perigo.
C.... é corajozo e apezar da sua fraca constituição deve ter seguro o pulso. Meu Deus, meu

Deus; quem podesse fazer desaparecer aquella maldita carta, ditada n’um instante de desespero,
antes de chegar ao seu destino.

Tristes e longas foram as reflecções do snr. D.... que, sentando-se n’uma cadeira junto á
janella da rua, para milhor cogitar no meio de se safar d’aquelle aperto, descansou o rosto entre as
mãos e assim ficou muitas horas.
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Ambriz, - junho - 1892.
Eciduj Ziul. [ Lu iz Judice]

Publicado no Correio de Loanda, 1892, n.141, p.2.

* * * * *

Aos srs. Borlido Martins e A. Garcia

Exm.os Senhores:

Foi bem acolhido o pedido e em virtude das palavras que entre ambos se trocaram,
resolveram que na acta se escrevesse o seguinte:

“Que davam a pendencia por terminada visto não haver motivo para interromperem as
suas antigas relações d’amisade por uma mulher leviana como aquella que os levou até ao campo
da honra”.

Que concordavam ir em commissão pedir ao ex.mo snr. Elle, o ellegante folhetinista do
Mercantil, o Dominó Creme dos “Echos do Café Pariz, uma activa propaganda contra o pó d’arroz
e carmim que os tinha illudido fasendo-os tomar uma mulher vulgar por uma Deidade real.

E com mais um bom aperto de mão acabou esta comedia, que teve como unica
consequência aquelle bello bocado de proza - Pó d’arroz - que apesar de bello muito irritou o
nosso high life africano.

Continuem, pois, minhas senhoras, fazendo uso do pó darroz que tanto lhes realça a
belleza, sem fazer caso do folhetim do ex.mo sr. Elle, áquem a extrema benevolencia e bondade
obrigou a diser tanta coisa feia d’um dos mais imprscindiveis adornos de toda a senhora chic; e
encetem pela sua parte, como justo e util desforço, no mesmo jornal onde o repito lhes foi feito,
uma verdadeira campanha contra o tabaco que bem prejudicial é á saude de todos que o usam,
defendendo, com toda a força dos argumentos de que podem dispor, a inofensividade do pó
d’arroz.

Emquanto vossa excellencia, sr. Borlido Martins, limitou os seus devaneios amorosos a
simples cartas em que sollicitava o meu amor esquivo, eu fui recebendo e colleccionando essas
cartas, d’onde se evolavam perfumes suavíssimos, roubados á violeta e ao resedá, para mais tarde
apresentar a publico diversas noções de epistolographia comparada, estudo psychico de largo
alcance para as gerações futuras, como v. ex.a comphrende.

É verdade que não respondi, mas ... as cartas falharam exactamente no momento
psychologico em que eu esperava mais uma completar a colleção.

Seriam 11 cartas! Um ideal!
Se vossa excellencia tem completado a conta das 11 cartas, eu tinha respondido,

entregando-me. Empenho em demonstrar que este numero 11 não é fatídico.
Mas vossa excellencia falhou, e essa foi uma das razões por que não respondi.
Uma outra, porém, e bem poderosa, que muito influiu no meu espirito para não responder,

foi a carência absoluta de argumentos convincentes.
Vossa excellencia tinha phrases de uma ternura infinita, dulcíssimos aromas de resedá e

baunilha, emanações suaves que se perdiam no espaço.
Mas tão vago, tão vago...
Fazia-me lembrar o espirito de Kant a pairar, nebuloso, sobre o prosaismo da vida.
Eu hesitava.
Se vossa excellencia tivesse abandonado esse idealismo fallaz, pelo realismo sincero, a

theoria pela pratica, então... talvez; não digo que não...
Mas vossa excellencia n’essa epocha lia Faublas, e eu, pobre de mim, sonhava, sonhava um

altar resplendente de luzes, engrinaldado, perfumado com flores de laranjeira.
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E vossa excellencia escreveu:

Puro engano. Com vossa excellencia, um psychologo, desconhece o coração das
mulheres!... Versos?! Qual a mulher que os lê hoje em dia?

A mulher, creia vossa excellencia, prefere uma bôa.... prosa, á melopeia de versos
deleterios.

E mais adeante:

-Alto lá, sr. Borlido, eu não sou d’essas.
Vossa excellencia procurava-me, é certo, escrevia-me, mas eu... ora essa...
Diz ainda vossa excellencia:

Já que em prosa não posso commover-vos,
Em verso determino de escrever-vos;
Porque os versos virtude tem forçosa
De attrahir muito mais do que a prosa.

Quando eu lá n’essa ter a residia
Écerto que vos buscava cada dia;
Outras vezes também vós por honrar-me,
Me dáveis o prazer de procurar-me.

Os venenos iluminantes,
dos teus olhos triumphantes,
quero bebel-os... bebel-os...
e depois de os ter bebido,
mergulhar me adormecido
na treva dos teus cabellos!

Talvez, talvez no labyrintho das paixões
Revertesses á alegria em cruéis afflicções!

Ora dai, dai-me já vossas noticias
Que estimarei que sejam de delicias;

está enganado, não reverti...
termina vossa excellencia:

Vossa excellencia, porém, não soube comprehender esta subtileza do meu espirito pratico,
o anceio do meu coração sedento d’amor.

Não soube e perdeu-se.
Foi á imprensa, escreveu versos, chamou-me ingrata.
Um erro.
Um erro, porque, se as dez cartas não lograram convencer-me, menos ainda os seus

versos.
São fracos, não têm calor; e n’este paiz de sol a frialdade dos seus versos causa-me

arrepios.
Para refresco já tenho o gelo de Souza Lara & C.a, e esse me basta.
Os seus versos não têm raios que abrazem, apenas irradiam pallidos reflexos de luz de

lamparina.
E eu que esperava o meu D. João de capa e espada, sobraçando a guitarra, cantando ao

luar canções inflammadas, sob os roseiraes do meu balcão, cahi das nuvens ao vêr o meu Borlido,
de rabona e quico, d’oculos escuros e guardasol.

Uma illusão perdida.
Eu sonhava com estes versos de Junqueiro:
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Sim senhor, vou dar noticias. Não são propriamente de delicias, mas também não são das
peiores.

Estive mal com febres e outras doenças periódicas, mas agora, Deus louvado, estou bôa. E
tanto que vou requerer ao governo, visto tratar-se da guerra aos bangallas, para seguir o exercito
como vivandeira.

E vossa excellencia, se quizer dar-me a prova cabal do seu amor, siga-me como repórter
da Família Potugueza.

Satisfaça assim os desejos do seu coração e os deveres do officio.
{continua)

E como ainda muito vos venéro
Dai-m'as, boas ou más, sempre as quero;
Se bôas, para ter esse bom gosto,
Se más, para sentir vosso desgosto.

Anónimo, publicado na Revista de Loanda, 1896, 1
abr., n.l, p.6-7.
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NARRATIVA FICCIONAL

Uma visão romantica

Estava uma noite explendida.
A lua, pouco acima do horisonte, reflectia-se docemente nas mil pyramides aquosas,

formadas pela brisa, que encrespava a superfície do rio, e aquelles globulosinhos luminosos
cruzavam-se em direcções oppostas, saltitavam, desappareciam, surgiam de novo, erguiam-se,
baixavam, multiplicavam-se, como um jogo prodigioso de malabares. No extremo d’aquella
esteira scintillante, na margem opposta do Tejo, o luar produzia cambiantes variados, transicções
bruscas de luz para sombras, sobre a longa cortina de montanhas que se estendiam
voluptuosamente, como uma odalisca beijada por uns lábios de fogo. As vidraças das janellas
brilhavam ao longe e pareciam illuminar os arredores. A pequena distancia, um barco, com a sua
vela triangular suavemente enfunada, recortava uma sombra phantastica sobre a irradiação do
luar. Sentia-se palpitar a natureza, e o astro encantador, cercado de um ligeiro circulo irisado,
sorria, como uma mãe carinhosa, á multidão das estrellas, cuja scintillação como que se afagava
no meio d’aquelle oceano de luz.

Perto de mim, as flores agitavam as pétalas multicolores, e os seus cálices, thuribulos
delicados, erguiam ás alturas o seu aroma, como um incenso.

E eu, sentindo a poesia a trasbordar-me na alma, conversava baixinho com todos os
meigos espíritos, que antes de mim haviam experimentado a serena voluptuosidade de uma noute
de luar. Os versos dos grandes mestres do lyrismo accudiam-me involuntariamente aos lábios, e
eu sentia-me enervar sob o peso de uma melancholia suave.

Lembrava-me dos grandes amores romantisados, tinha como que uma vaga percepção da
embriaguez cheia de pudor de Margarida e das exaltações apaixonadas de Romeu.

Desejaria ter alguém ao pé de mim, a quem eu, como Werther, mumurasse baixinho: O’
Klopstok! Faltava-me n’aquelle panorama melodico o caminhar mysterioso dos djiuns, mudos e
velozes, açoutando os raios do luar com as caudas sedosas dos seus cavallos arabes. A minha
imaginação evocava os phantasmas, meigos ou terríveis, das paixões tradicionaes: a pallida Dido,
procurando em vão, pela sombra das aureas columnatas, o fugitivo Troyano; a sabia Heloisa,
chorando pholosophicamente a desgraça do seu amante; a celeste Beatriz, trazendo ao
abandonado poeta as consolações da sciencia mysteriosa. E todas as lagrimas vertidas pelo amor
pareciam ter-se para mim condensado n’aquella multidão de espheras luminosas, que povoavam
a abobada azul e transparente.

Vozes ideaes murmuravam-me ao ouvido, n’uma musica divina, sentidas queixas,
quebradas por soluços, notas argentinas, que exprimiam arroubamentos deliciosos. E n’aquelle
extasi, ligavam-se, n’uma harmonia unica, as inspirações grandiosas dos génios creadores.

As preces druidicas da Norma, o desespero mortal da Traviata, os remorsos cândidos de
Gilda, a suave alegria de Amina, a melancholica loucura de Lucia, tudo quanto até alli me fizera
pulsar o coração com mais força, tudo se casava, se confundia, se unificava n’uma orchestração
immensa, indefinível, cheia de contrastes arrebatadores, de melodias ternas, de suspiros
enamorados

Subitamente, todos os elmentos d’aquella encantadora visão tiveram um movimento
phantastico. A lua escorregou rapidamente pelo firmamento, deixando após si um rasto
scintillante como o de uma estrella cadente, e poz pé em terra, á similhança de uma amazona,
exhausta por um galope velocíssimo. Todos os outros astros a imitaram, vindo formar-lhe um
séquito brilhante e numeroso.

Ao mesmo tempo, as aguas do rio foram-se accumulando, concentrando, solidificando
n’uma grave figura mythologica, barbilonga e macilenta, uma reducção regular de Adamastor. As
arvores, as plantas, as flores, tomavam uma fórma humana, como as das illustrações dantecas de
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Gustavo Doré. Mesmo as montanhas moviam lentamente uns braços descommunaes, e as suas
fôrmas gigantecas recordavam os legendários titans.

A lua avançou, e toda aquella immensa cohorte, irrequieta, composta de grandes batalhões
phosphorescentes, como milhares de pyrilampos e immensas legiões negras, como um destilar de
espectros, seguiu pausadamente, formando um prodigioso cortejo á serena magestade do astro
melancholico. Quando chegou perto de mim, a lua ergueu uma batuta luminosa, que tinha entre
as mãos, e parou.

Todos a imitaram.
Pareceu-me bonita, a lual Uma belleza um pouco sensual pela redondeza das formas, seio

abundante e com todas as apparencias de repetida maternidade, faces cheias de um frescor
loução, olhos magneticamente tentadores.

N’aquelle momento, d’entre os seus lábios vermelhos sahiram, como feixes de luz
argentina, estas palavras:

- “Vamos á dança!”
O effeito produzido por esta phrase foi extranho. Por todo o comprimento da extensissima

fila de phantasmas ouviu-se o ruido surdo de uma aspiração unanime, redundando n’um bocejo
monstruoso, prolongado, formidável.

O ar, violentamente expellido, lisonjeou a minha pituitária com um aroma extravagante,
mixto do perfume das flores, do cheiro agreste da terra e das exhalações um tanto pantanosas da
agua.

Immediatamente a lua bateu com o pé no solo húmido e lamacento. A este movimento,
como o deus antigo produzia legiões, sahiu das entranhas da terra, á similhança de uma
evaporação mysteriosa, uma multidão de espectros languescentes, que se arrastaram
difficultosamente até ao ponto, onde eu estava, formando uma immensa platéa em amphitheatro.
Eu conheci-os bem.

Eram as creações geniaes, que a minha imaginação evocara um pouco antes, os grandes
vultos apaixonados de todas as epochas, que os poetas haviam cantado, que as gerações tinham
coberto de veneração. Vinham pallidos, com symptomas de anemia e de chlorose, esfarrapados,
immundos, como uma numerosíssima tribu de ciganos. Do meio daquelle tropel surdiam
exlialações detestáveis, suspiros abafados, sons prolongados de beijos frementes, e de alguns
pontos uns cânticos melancholicos, fúnebres, lacrimosos, entoados a meia voz.

Tudo tomou o seu logar, e a um signal da batuta phosphorescente, comecei a ouvir uma
quadrilha extranha, formada dos elementos musicaes disparatados, de uma sonata de Beethoven,
que se ligava a uma melodia de Bellini, de uma fuga de Bach, harmonisando-se com as caballetas
brilhantes de Verdi, da serenata de Mozart, contornando um côro buffo de Offenbach.

E todos os personagens do séquito multicolor da lua tomaram o seu logar para essa
quadrilha magica, e começaram a mover-se somnolentamente, como obedecendo a um dever
penoso. De quando em quando, ouvia-se a voz retumbante dos titans, ou a voz perfumada de uma
flor quebrar a orchestração gigantesca com o francez falsificado das marcações. Era a um tempo
grandioso e burguez.

A plateia no emtanto animava-se. Passava sobre aquelles vultos cadavéricos uma
commoção gradual; e, como que involuntariamente, tomavam, sob a influencia d’aquella musica
phantastica e d’aquella dança maravilhosa, uma vitalidade extranha.

Meneavam docemente as cabeças macilentas; as suas vozes debeis acompanhavam as
grandes harmonias com melopêas soporiferas; os seus braços descarnados e longos arqueavam-se
em poses choreographicas; e os suspiros de uma baixa ebriedade voluptuosa tornavam-se cada
vez mais frequentes.

A final tudo cessou. Na orchestra invisível vibraram melodiosamente, longamente, as
ultimas notas; os pares mythologicos pararam e os espectros românticos começaram a dispersar-
se, como nos intervallos de uma récita.

Dous vultos passaram perto e mim, e detiveram-se. Era um homem, um tanto esquálido, de
olhos azues, compridos cabelos de um louro pallido, com a cutis de uma brancura doentia. Cousa
extranha! faltava-lhe extranha! faltava-lhe a orelha direita, e do lado esquerdo, por baixo do
chapéu, o craneo tinha um buraco, emmoldurado por um vermelho asqueroso, como de sangue
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“Patifes!”_exclama uma violeta espevitadapois o meu perfume vale menos, do que o

coagulado. Acompanhava-o uma mulher fina, emmagrecida, com os flancos pouco salientes,
inhabeis para a maternidade, e a fronte estreita e baixa.

Reconhei-os logo. Eram Werther e Carlota.
Elle olhou-me com espanto e approximou-se de mim, espiando por todos os lados, como

envegonhado. Em seguida, inclinou-se sobre o meu ouvido, e disse-me baixinho, n’um murmurio
tremulo, soluçante, sentimental:

- “Dás-me um bocadimnho de pão?”
Encarei-o surprehendido; mas no momento, em que ia responder-lhe, levantou-se ao meu

lado uma voz musical, fresca, e como que perfumada. Voltei-me ainda mais espantado. Era uma
esplendida rosa, cheia de um doce magestade, soltando d’entre os lábios nacarados palavras como
partículas aromaticas, que impregnavam o ambiente.

- Ahl Miseraveisl Dizia ella, ah! Miseráveis pedinchões!
Contrastava com a delicadeza meiga da sua voz a seccura brusca das suas phrases.
- Atrevem-se, continuava ella, atrevem-se a queixar-se de fome, os hypocritas! Não

neguem! En ouvi perfeitamente! Pediam pão... pão!... que horror! Como se essas farinhas insípidas
lisongeassem algum sentido, como se essas plantas inodoras podessem elevar a alma aos grandes
arroubamentos poéticos, á extaticas alegrias do lyrismo, ás melancholias suavidades do amor!
Perros immundos! Não tendes o meu perfume? Não bebeis todos deliciosos armos de minhas
irmãs? Não vos mergulham n’uma doce ebriedade as titillações que vão produzir na vossa
pituitária os átomos destacados dos nossos formosíssimos corpos?

Tinha-se juntado em volta de nós uma grande multidão. AS flores predilectas, a violeta, o
lilaz, o jasmim, a tuberosa, o heliotropio, todos confundiam as suas côres vistosas e os seus aromas
suavíssimos. Ergueu-se pouco a poouco uma algazarra formada de pequenas vozes argentinas,
entre as quaes com difficuldade se percebiam phrases desligadas, emquanto os dois amantes,
silenciosos e acabrunhados, curvavam as cabeças cadavéricas no meio do descontentamento
geral.

pão.?”
- “E não e só isso” - acrescentava uma camélia - “o perfume não será meu, mas a côr, mas

a fórma? Quem ousa dizer, que prefere comer pão a contemplar-me?”
Chegou-se ao grupo uma estrella, que, depois de informaa do ccaso, gritou, erguendo as

mãos ao ceu, sua patria:
Outras estrellas, que se tinham aproximado, bradavam descompostamente, como se fosse

para pedir soccorro:
“_O’sr.a Lua!
A lua avançou vagarosamente, derramando em torno de si ondas de luz suavíssima:
- “Quem me querem, meninas”?
Respondeu-lhe um alarido medonho. Todas aquellas vozes se juntaram

desharmoniosamente, para contar o caso á rainha. Olhei para ella. Fazer beicinho, e
escorregavam-lhe pelas faces duas grossas lagrimas stelliformes.

- “Calem-sel” exclamou ella commovida.
E, estendendo dramaticamente o braço direito, emquanto a mão esquerda se occupava em

espargir a sua cóma dourada, para não falta ás tradições romanescas, continuou dolentemente:
- “Todos elles, os meus ricos pensionistas são uns ingratos! Tentam procurar no prosaismo,

que outr’ora desperezaram, as baixas sensações do appetite satisfeito, dos cuidados da hygiene,
dos confortos do aceio. Eu anda não lhes contei tudo, minhas filhas, mas o meu olhar maternal
não as deixa. O que eu tenho visto, meu Deus!”

Vibravam-lhe na garganta todas as notas soluçantes, que evidentemente havia roubado á
sr.a Emilia das Neves.

- “Mas vou envergonhal-as agora, serpentes! O formoso Romeu, aquelle heroe, que eu
amo tanto, encontrei-o outro dia... córo só de o contar... encontrei-o., plantando couves!”

- “Horror!”exclamou em unisono a asembleia.
- “Des Grieux, o exaltado, anda fazendo planchesr, e Antony, o f erro Antony, um dos meus

predilectos; apanhei-o em flagrandte delicto a comer queijo flamengo!
- “E possivel!”tornou o côro.
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Loanda, setembro de 78.

* * * * *

Uma visão e uma illusão

Acordei. Os raios de um sol esplendido, entrando pela janella, enchiam-me o quarto de
alegria. E, ou fosse effeito da luz, ou illusão da phantasia, pareceu-me, que o busto de Lamartine,
collocado perto do meu leito, tinha no craneo uma depressão afflictiva...

Ella era bella: não d’essa belleza virginal da walkiria, de olhos azues, de cabelos de ouro,
transparente, etherea, como as vaporosas ondinas das regiões nevadas; nem tão pouco possuia as
ardências, as ttranças negras e a tez morena da brayadera. Não. Era um meio termo entre estes
dois extremos typicos de formusura humana. Tinha os cabellos castanhos, a cutis branca e
assetinada, os olhos escuros, o collo seductor, os braços roliços, a cintura de vêspa, os pés lil
putianos....

Estava n’essa Segunda das tres epochas da vida feminina, distinctas por Reveillé Parise, em
que as mulheres font 1’amour -como diz o physiologista. Na mascara natural, no livro enganoso,
em que todos procuram lêr as impressões da alma d’uma mulher, não apresentava ella um único
vestígio de qualquer rasgão, pelo qual se podesse descortinar uma nesga do verdadeiro rosto...

Vi a sentada n’um sopha, com uma indolência de oriental, com a morlidezza da italiana.
Os seus pés pequeninos roçavam levemente pelos compridos pêllos d’um tapete turco. Tinha-os
nus. As unhas arqueadas e coloridas, quase pétalas de rosa’destacavam-se brilhantes, por sobre o
avelludado carmesim do tamborete em que de vez em quando repousavam.

Vestia um robe de chambre de mangas largas deixando a descoberto os braços.
N’uma das mãos tinha uma rosa branca, que ella ia desfolhando distrahidamente.

Publicado em A Verdade, 1882, 29 jul, n.21, p.89-91;
1882, n.22, p.94-95.

Éra tarde.
A ultima badalada da meia noute resoara, sinistra, pelas amplidões do meu quarto. A

chuva fustigava, violenta, as vidraças; e o maior agourento d’um gato preto, cujos olhos luziam
nos beiraes gotejantes do telhado visinho, fazia-me arripiar os cabelos. A luz semi-apagada do
candieiro deixava perceber, de vez em quando, os clarões sulphureos dos relâmpagos.

Finquei os cotovelos na meza e encostei a cabeça ás mãos. As fontes latejavam
febrilmente...

Tinha diante de mim a Dama das Camélias, Iva [?], o Amaury...Relera algumas paginas
salteadas d’essas obras primas. O phantasma do heroe de Walter Scott, o cadaver putrefacto de
Maria Duplessis e a visão angélica da Magda’ena de Dumas perpassavam na minha frente, em
evoluções sucessivas, n’uma dança macabra de qualquer sabbat imprevisto...

Encostei-me de novo... As palpebras cerraram-se-me pouco e pouco; e morpheu, estendeu
as azas protectoras sobre a minha cabeça...

Os heroes e as heroinas baixavawm os olhos, cheios de vergonha.
- “E isto continúa assim despeço-os... mas é, que sou capaz de o fazer. Os meus raios

continuam a ser docemente pallidos, a scintilição das estrellas continúa a ser inspiradora, e o
perfume ds flores não deixou ainda de ser de uma doçura espiritual”.

N este ponto ouviu-se uma gargalhada. Todas voltaram a cabeça. E na convergência dos
raios luminosos de todos os astros, que alli se achavam, a hedionda carranca do Pan mythologico
escancarava-se n’um riso estridente. Todos cobriram as faces com um grito de terror... e o deus
selvagem bateu intencionalmente com o indicador na testa, ao mesmo tempo que fazia com a
cabeça um signal negativo.
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J. Marques Pereira

Publicado em O Serão, 1886,10 set, n.l, p.2.

*****

Livro Primeiro

Rapaziadas

- O abalo que soffreste hoje, meu bom amigo, terá para ti, por toda a vida uma recordação
dolorosa...

Dirigia estas palavras um mancebo de dezoito annos a um outro da mesma edade na noite
de ... de março de 187..., quando desciam a calçada de S. Miguel, saindo d’um prédio da rua de
Diogo Cam.

Noites de Loanda
(episodios da mocidade bohémia)

Capítulo I
Um amor trahido

Melhor lhe fora nunca haver nascido do que pagar
com ingratidão monstruosa aquelle amor sublime!
Francisco Gomes de Amorim

Os seus olhos franjados de sedosas pestanas, tinham uma expressão vaga, uma expressão
de suave reverie da mulher amorosa.

Uma luz mysteriosa e insensível illuminava esta scena...
Eu tinha entrado sem ella dar por isso. Avancei com cuidado, com um vago receio, como se

temesse profanar aquelle tabernáculo. Olhei para essa visão fixamente.
De repente os arcos sombreados das sua sombrancelhas, quais finos caprichos de Rosalba,

franziram-se e aquelle olhar scintillante de promessas e de desejos reteve-se alguns momentos
sobre mim, com uma insistência extranha...Depois, mudou para uma expressão mais suave e
levantando a mão offereceu-me a rosa desfolhada...

Sorri tristemente. Era uma flôr, mas ... sem pétalas.
Sentei-me ao lado d’ella, no sophá, aspirei com beijos frementes o hálito perfumado da

diva...E eu repetia, olhando para a rosa aquelle trecho de Lamartine Rien na preuve mieux
combien peu de chose suffit na bonheur quand le coeur est jeune et jouit de tout...

De súbito, porém, aquelles olhos, tão lindos há pouco, transformaram-se em tições, em
dois carbúnculos que bruxuleavam na sombra...

A sala escureceu se repentinamente...
E duas garras, as mãos e os braços da mulher, enterraram-se no meu peito... e uma voz

fatídica e fanhosa, disse:
— Senhor, o chá está na mêsa.
Era a minha criada que me vinha acordar do lethargo em que eu estava embebido...
As garras...eram as do meu gato, que me acariciava, por cima da mêsa, com marradinhas

repetidas e arranhaduras insupportaveis.
O candieiro apagara-se. A visão passara... Eu ia tomar chá...
O positivo da vida, o sempre cruel positivo, chamava-me ao mundo das realidades. Não me

deixava sonharl
É tudo assim n’este mundo!...
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- O que me succedeu hoje - retorquiu o outro - não me causou o mais pequeno abalo...
Enganas-te, suppondo o contrario.

- Parece incrivell Mas crê que, se eu estivesse em teu logar, havia de vingar-me... Oh! se
havia!

- Meu amigo, não sou da tua opinião. Deves comprehender que a vingança, apezar de lhe
chamarem prazer de deuses é uma coisa indigesta, ou como diz o pachorrento Monteverde o
deleite de uma alma desprezível. Eu entendo que quando um homem se vinga... chafurda no
lodo!...

- São idéas; as minhas, muito claras como ovo, não admittem que pessoa alguma me ponha
o pé no cachaço.

- E por isso te compromettes e compromettes os outros!... Lembras-te dos asnidades que
proferiste há bocado na casa d’onde saimos?!...

- Ora, que importa a mim! Disse o que a mente me suggeriu... Que se arranjem... Levaram
para o seu tabaco.

- Olha - tornou o outro pouco depois - este negocio que muito deveria ferir o meu amor
proprio, porque todo e qualquer homem tem o seu tanto ou quanto de vaidoso... este negocio não
me tocou na corda sensível...

- Bem sei que moço és... Fazes-te na apparencia socegado; mas no intimo soffres muito! Por
isso abusam de ti, por conhecerem o teu lado fraco... O que teve logar ha um instante é uma prova
evidente do que affirmo... Dou-te um conselho...

- Dá quantos te vierem na mente; os conselhos como não cústam nada, não cústam dar-se
nem receber-se.

- O bom é arrastares a aza à primeira rapariga bonita que encontrares; pregares-lhe uma
peça como a que te pregaram hoje, e depois dares ás de Villa P/qgo....Págas-te na mesma
moeda....É a pena de Talião.

- A idêa é sublime, porém acho-a vilíssima; não se harmonisa com a minha índole. Como
sabes, a vingança por legitima defesa que seja, não restitue a felicidade perdida. Ainda que eu
ame todas as mulheres do mundo, não ha nenhuma que pague o meu primeiro amor....Os
primeiros amores, caro Zuza, não se esquecem nunca!...

- Ora! deixemo-nos de historias...Faz o que te digo...
- Quero ser leal em tudo...A lealdade é uma das coisas que todo homem deve prezar...
- É uma grande asneira...Quando é que o homem foi leal com as mulheres, se ellas o não são

comnosco?!...
- Prefiro que me offendam, a eu offender pessoa alguma...eis os meus princípios....
- Baseados, indubitavelmente, n’uma moral tola! Já vejo que serás eternamente, o maior tolo,

o maior pateta d’este mundo!...
- Não importa...
- Não importa?! Como?! exclamou o chocarreiro Zuza (chamava-se assim um dos

mancebos, o mancebo mais Zombeteiro de que ha memória). Não importa?! Parece incrivell
Deixas-te comer; deixas-te enganar e nem ao menos recriminas a perferida que soube abusar de
ti e illudir-te!...É uma cegueria que...

- Tá! tá! Não prosigas: hei de seguir os teus conselhos....
- Ainda bem! sei perfeitamente que não és tolo, meu Quinquim; sei que és um rapaz de

juizo, prenda rara em Loanda, onde o juizo desertou ha muito...Pois bem, já que queres que eu
seja o teu Mentor, deves fazer o seguinte: ou has-de conquistar uma belleza que te dê nome e seja
de uma formosura excepcional, que offusque a da tua ingrata Josephina, a qual não passa d’uma
enganadora; ou has-de pregar uma peça monumental a qulaquer beldade loandense e pagares-te
da injuria que soffreste d’aquella infida rapariga, que conculcou o amor mais doce, mais sublime
que se ha nutrido na terra...o amor do poeta!

- Farei o que quizeres, já que n’este mundo de lodo e fel é preciso ser-se tudo...
- Estás triste?! - interrogou Zuza.
- Não!...bem vês que nada soffro, absolutamente.
- Oh! soffres e muito, meu rapaz.
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Capítulo II
Uma noite tempestuosa

“Quem poderá dizer o horrendo
combate que me haveu no espirito
durante essa noite maldita?”

Pinheiro Chagas

Quinquim passeava n’uma agitação febril. Mil idéas lhe perpassavam pela mente. Em que
pensaria elle?

De repente parou. Sentou-se n’um canto do terraço e, todo triste, monologou:
“Sumiu-se como o meteoro, como o vapor, como o fumo, como a ilusão - o sonho mais doce

que me doirou a mente...
“Evaporou-se rendida imagem!...
“Já não é a beldade que julguei, um anjo, um ideal, a quem adorei e queimei incensosl...
“Já não é minha casa querida d’alma, que nos meus sonhos encantados, visão seductora, me

apparecia refulgente e bella como a meiga aurorai...
“A vida que amei ternamente e que em minhas orações invoquei, como se o anjo fosse de

minha guarda...deixou-me!
“A donzella que julguei uma casta pomba, pomba de plumagem linda, que voando no

espaço - meiga e deslumbrante, e seduzindo o céo e a terra, me encantava tanto...Fugiu-me!
“A imagem seductora que em meus pensamentos bailava, como a lua que brilha no

firmamento em radiosa noite... Evolou-se!
“Esse anjo, fada, numen ou divindade, - pertence já a outro!...
“Oh! tristedecepçãol...”
Quinquim levou as mãos á cabeça que a escaldava e vogava n’um mar de pensamentos

tenebrosos.
Conservou-se mudo. Depois de ter cogitado largo tempo, não sabendo em quê , proferiu a

seguinte apostrophe:
“ e dizem, mulher, que tu és a obra prima do Creador; o alivio do homem!! ho

mentira!.......”
Em seguida levantou-se. Dir-se-hia um demente. Continuou a dar ainda com agitação febril

muitas passadas. Depois parou, extático, a comtemplar o céo.
A lua brilhava no ether com explendor immenso. As casinhas da cidade e as choças dos

arrabaldes apresentavam-se brancamente ante os olhos do allucinado moço. Apôs vaga
contemplação e admirado de que uma cidade tão pequena - qual Loanda - fosse testemunha de
tanta torpeza e de tanto mysterio; - ergueu a escandecida cabeça. Um riso sardónico lhe pairava
nos lábios. E qual ao problema de Anathot, de que nos fala o grande historiador e que em cima da
ossada dos palacios e templos entrava uma elegia tremenda, - a elegia da sua nação - Quinquim
prorrompeu:

- Comprehendo e avalio a tua abnegação de martyr...Sei que amavas muito a Josephina; que
a idolatravas; que era a tua unica felicidade n’este mundo e que perdendo-a perdeste tudo quanto
amavas!...

- Por amor de Deus, vê se te calas, Zuza! Oh! é doloroso e triste evocar-se o passado!... Não
quero que profiras a mais pequena palavra que me recorde essa mulher, ouves, Zuza? Cale-se!

- Calar-me-hei, uma vez que assim o exiges; nas falando-te com franqueza, não se póde
calar a voz da verdade...

Com effeito Zuza e Quinquim já não proferiram um só monossyllabo e foram caminhando
silencissamente pelas miasmaticas ruas de Loanda, desde os Coqueiros até a rua de Pedro Torres.
Chegados nos fins d’esta rua entraram em uma casa terrea ao pé da calçada do Desengano, onde
os dois amigos moravam n’um quarto do quintal. Zuza pôz-se em trajos menores, metteu-se na
cama e pouco depois adormeceu. Quinquim não imitou o companheiro. Apenas despiu o casaco e
o collete, e envolvendo-se n’um chale-manta foi para o terraço, em cujo estreito âmbito, começou
a andar d’um lado para o outro.
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Alexandre Herculano.

Capitulo III
Um poeta singular

“Para sarar as chagas
cancerosas do teu coração
ainda ha na terra balsamol”

“Loanda, cidade de miasmas e de exhalações mephiticas, rainha da podridão; tu és a mais
immunda entre as cidades d’Africa!

“A briza que varre as tuas ruas é impura, como o ar que se respira n’alguns de teus estreitos
salões que exhalam a devassidão e a miséria...

“Tres séculos tèem surgido depois que te dêram nome, e ceifado milhares de vidas, cairam
todos nas profundas do passado.

“E tu os has visto consumir; e riste-te! porque pensavas que a vida te estava ligada com a
vida do mundo!

“Escondendo nas sombras do nefando trafico da escravatura a tua grandeza, dizias ás de
mais cidades d’Africa: - “sou vossa irmã mais rica?”

“Opulenta e querida outr’ora, quando os sertões da província te mandavam os teus filhos; os
barcos do Brazil vinham ancorar no teu porto e encher-se dos restos com que abastecias a Europa.

“Cada um dos teus carcomidos prédios teve já nos seus antros um milhão de negros; em
cada canto das tuas ruas ha uma memória tyranica dos governos passados; em muitas valas do
cemiterio cinzas de pobres, que morrêram debaixo do azorraguel...

“Na ephoca do teu poderio os principais reis da terra se teriam em conta de grandes com
dar nome de amigo a teus filhos, e filhos que sustentavam e tiravam governos [?].

“Então, ó capital d’Angola, brilhavas tu e eras opulenta, mais do que nenhuma cidade da
África adusta; mas o brilho e a opulência vinham-te da honradez de teus filhos; dos homens a
quem sem vergonha chamámos de nossos avôs!

“Davam-te a vida um sem-numero de probos negociantes, e eras abrigo seguro de almas
elevadas.

“Porém que existe hoje do antigo brilho e da gloria de tantos annos?
“Uma ténue lembrança do passado nas memórias dos governadores: o ar infecto das tuas

ruas; teus prédios a enterrar-se na arêa; teus bairros a servirem de lupanares e a ampla praia do
mar [?]

Por fim Quinquim como que cançado de ter apostrophado tanto e de ter exhibido tudo
quanto resentira contra a mulher e contra a cidade de Loanda, sentou-se, alquebrado, encostando
a cabeça nas mãos. E a breve trecho o somno, grato amigo do que soffre, apoderou-se delle e o seu
espirito vagava na região dos sonhos.

Quando os primeiros clarões da madrugada anunciavam o dia, ainda o pobre rapaz dormia
no terraço!

Zuza que era um madrugador - sem igual - ficou devéras pasmado, quando ao despertar
não viu no quarto o seu companheiro.

- O rapaz dá em doido, com toda a certeza - pensou elle - foi para o terraço e lá
ficou!...Provavelmente está a dormir. Queira Deus que não apanhe uma daquellas terríveis
constipações que iam me levar para o Alto das Cruzes. Vamos lá acordal-o... Paciência. O rapaz é
muito meu amigo; a nossa amizade não é d’hoje; data de muito... dos bancos escolares; e doe-me
immensamente o quanto elle tem soffrido. Pobre Quinquim...Porque, como eu, não namoraste no
Bengo com uma rapariguinha que te comprehendesse e podesse fazer-te feliz?!...Porque te
atreveste a pôr as vistas nas elegantes loandenses; nessas sanguesugas sedentas, que não nasceram
para comprehender o amor, nem foram fadadas para o amor ferir seus endurecidos peitos?!...

Zuza fazendo este soliloquio que, por certo, não tinha nada de sublime para as elegantes
loandenses, subia a oscilante escada de bordão que comunicava com o terraço.
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(*) F. Martins - Poesia - Porto 1855, pag. 144

Lá estava, de facto, Quinquim dormindo como um justo. Zuza aproximando-se d’elle
acordou-o.

- Que loucura é esta - interrogou elle - protestaste acabar comtigo?
- Deixa-me! - disse Quinquim esfregando os olhos - deixa-mel...
- Ora são seis horas. Se ainda continhas n’esse bello gosto, não vaes, por certo, à casa de teu

patrão...
- Que importa a mim?
- Importa-te muito, meu amigo. Tens sido um bom empregado; não has faltado aos teus

deveres; durante o anno só deixas de ir ao serviço nos dias em que adoeces; ora, depois de teres
adquirido uma reputação invejável e que pouco rapazes da tua edade adquiriram, acho que é
uma loucura perdêl-a...

- Podias fazer um volume de Conselhos á mocidade, talvez tivesse boa venda...Essas lições
para mim são inúteis...

- Não gracejes, Quinquim; o negocio não é para isso; se inda tens somno, vê se dormes mais
um bocado, até ás sete e meia, que é a hora a que costumas ir a serviço, se não vae-te arranjar
para irmos dar um passeio. Os passeios matinaes são muito salutares, principal mente para os que
conversam com as musas...Em que te decidas?

- Em nada absolutamente...Em nadai...Esta vida aborrece-me, horrivelmennte...sabes o que
agora me vem na idêia?...Sabes?...Era atirar-me d’aqui para baixo e acabar de vez...

Zuza olhou para o amigo com verdadeira estupefação, Quinquim estava irremediavelmente
perdido. A que consequências fataes não leva o amor trahidol

- Por amor de de Deus, Quinquim - dise o bom Zuza em voz commmovedora, - Tem juizo;
não é por causa de uma mulher que a gente perde o sensos ha tantas filhas de Eva em Loanda, que
podes escolher a que quizeres. Quando já te não convenham as beldade da cidade vai para o
Bengo: lá encontrarás aquelas, embora não garridas raparigas, mas despretenciosas e sinceras
moças, que sabem comprehender a vedadeira missão da mulher da terra...Váe contemplar as
margens vistosas e ubérrimas do que rio que te viu nascer; os campos frondentes que te viram
crescer; nos quaes a vida corre serena e placida; e se de lá não volveres outro e já retemperado, é
porque meu Quinquim, o teu amor á Josephina é incommensurável e incomprehensivel, como o
infinito, como a immensidade...

- Falas bem. De que serve á gente mortificar-se, quando o mal que se soffre não tem
remedio?I...De que serve lacerar o corpo, quando a alma está morta?! Pois bem, d’ora ávante
tornar-me-hei sceptico, cynico ou tudo quanto quizerem...Podia ser eu um bom rapaz, respeitador
da mulher alheia; severo nos costumes, irreprehensivel nas maneiras; polido e dedicado até ao
excesso, - prestando verdadeiro culto á mulher, mesmo vivendo com ella debaixo do mesmo tecto
ou do mesmo thoro; já que assim Deus não o quer, serei peior que o diabo:

“ serei infame e debre,
Sem Deus, sem crença, nem lei. T)

- Que blasphemia!
Duvidasl? É acaso hypocrita a alma angustiada?! Sabe, por ventura, acobertar-se no mant

da virtude o mortal que soffre?!...
- Não, bem sei. Mas, nada de argumentos, agora...Desçâmos. Vamos aquecer o nosso leite e

tomal-o; tu vaes depois para o teu serviço e eu para o meu. Sim?
- Está bem; vâmos....
Descéram não sem cuidados o Zuza que tinha medo que o companheiro praticassse alguma

loucura. Fizeram, felizmente, a descida sem haver nada de extraordinário. Zuza soltou um -
“Louvado Deus”- quando se viram no ultimo degrau da escada.

Os dois amigos tinham um só creado. Era filho de Libolo e tinha por nome Nganga.
Chamaram-n’o e mandaram-n’o aquecer o leite. Emquanto o creado ia para a cozinha trataram
de lavar-se, pentear-se e vestir roupa limpa.



34

Feito o quê, Zuza atirou-se a um Codigo Civil e Quinquim em posição meditativa, sentado
ao pé d’uma banca, sobrecarregada de livros e alfarrabios, ruminava uns versos.

A poesia era a febre constante do pobre rapaz. Não tinha a consciência de cultival-a bem;
não possuía nenhum Tratado de metrificação e apenas lia as Poesias selectas de Midosi; mas
queria poetar!

Era uma mania como muitas! Cada doido com sua mania, bem diz o proloquio.
Zuza que consultava o codigo civil acerca dos filhos espúrios, foi interrompido. Quinquim

apresentou-lhe a sua ultima composição, consagrada ainda á jovem que o enganára. Tinha por
titulo - A ingrata.

O titulo é archi-sublime - proferiu Zuza - vejâmos o resto; deve ser maravilhoso; porque
quando os poetas estão mal comsigos e com todos, é que escrevem o seu melhor boccado.
Vejamol-os.

Recebeu os versos; constavam das seguintes quadras:

Tu eras a minha vida
O encanto dos meus encantos;
O anjo, a imagem querida,
A quem dediquei meus cantos.

Amei-te como as estrellas
Amam a quem as sustenta,
Co’ardor e paixão sedenta
Com que nunca amaram ellas.

Amei-te, ó linda co’ amor
Que ninguém jámais nutriu;
Como o meu, mimosa flôr,
Outro egual nunca se viu.

Amei-te!...Oh! como te amei!...
Só tu foste neste mundo
Quem me tornaste jucundo
O caminho que trilhei.

Se mal pagâste, ch’rubim,
Esta paixão sem egual,
Eu confesso, por meu mal,
Que ella jamais terá fim

E para que saibas, linda,
O muito que fadorei,
Foi co’o mesmo ardor ainda
Que eu de ti me lembrei!...

Depois de lidos Zuza convenceu-se, apesar de ser leigo no assumpto, de que não eram de
todo insípidos, faltava n’elles a suprema arte; porém eram n’elles superabundante o delirio e o
enthusiasmo, que é a alma do verso.

Devolveu-os disendo:
- São bons, mande-os para o Mercantil.
- Com que ar o dizes!...Tu que nada pescas Aa poética e apenas convives com os sacerdotes

de Themis, como podes saber se são bons ou máus?!
- Ignoras que os pouco entendidos em qualquer arte, apreciam-n’a melhor do que os muito

eximios n’el!a?
- Talvez; mas eu sempre me guiei pelo conselho do grande épico;
“ quem não sabe a arte não na estima. ”
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Capítulo IV
Lagrimas

- Pode ser que o auctor dos Lusíadas se tivesse enganado; pois como disse o poeta girondino:
“L ’art nefait que des vers, le caur seul estpoéteC
- Qual! Elle claramente o disse:
“ a razão
Dalgum não ser por versos excellente,
É não ser prezado o verso e rima.
Neste comenos entrou Nganga, o qual poisou uma pequena panella de barro sobre a mesa.

Os rapazes, como verdadeiros celibatários, pouco se preocupavam com o serviço domestico. Para
cumulo de miséria não possuíam uma chaleira ou cafeteira em que aquecessem o leite!...

Por chicaras o creadito lhes trouxe umas duas pequenas tigelas.
Depois de mandarem vir assucar e pão da tasca próxima, sorveram o leite e predisposeram-

se a sair.
Á porta segredou Zuza:
- De tarde vou contar-te uma aventura muito interessante e galante; por isso se vieres cedo

da casa do teu patrão, não vás a outra parte, vens logo cá; ouves, meu grande homem?
- Sim até logo.
Apartaram-se. Zuza seguiu pela rua de Pedro Torres e Quinquim pela Colçada do

Desengano.

“Como o sol em redoma crystallina
uma lagrima em nós mil sóes accende,
sangue do coração, que ao rosto accende,
luz que a noite dos tristes illumina. ”

Narciso de Lacerda.

Quinquim, apesar das palavras consoladoras que lhe dirigira Zuza, caminhava nas ruas
cabisbaixo e taciturno! O riso, amigo inseparável da alegre mocidade, fugira dos seus lábios!

Quem o visse com aquelle ar merencório, quem estudasse profundamente aquella alma
confrangida; aquelle peito esphacelado na diade em que todos os corações se abrem ás doces
emoções da vida, julgal-o-hia a viva imagem do soffrimento.

Pobre filho das musas! Como o seu pensamento vogava, triste, no oceano da imaginação!
Após a desgraça que na vespera lhe dera o mais apertado abraço, se seguira o mais

profundo scepticismo!
Quinquim, como um autómata, atravessando as ruas, olhava para tudo com uma notável

indifferança! Ás pessoas conhecidas que passavam e o saudavam, não correspondia! Aos grandes
que transitavam em maxillas, não tirava o chapéo! Que lhe importava a elle os comprimentos
banaes, de rua, e os grandes (de meia tigéla) que passavam: se elle perdêra o que mais presava
n’este mundo?! Depois de perder Josephina, a gentil parda que lhe fizera vibrar as cordas d’alma:
que mais havia abaixo da lua que lhe podesse adoçar o calix d’amargura, que elle, tão novo ainda,
começâra a ahurir gôlo?I Sonhara delicias ineffaveis e gozos sem fim - e experimentava dôres
cruciantes! Idealisâra libar no éden o néctar divino - e accordâra no inferno, sorvendo a taça de
absinthol...

Aonde existiam esses sonhos pulchros, esses doces sonhos, que na sua mente febril,
borboleta adejante, phantasiára largamente?!...

Aonde existiam?!...
Em vão o pobre moço se interrogava a si!
- Mas - continuou elle no seu monólogo doloroso - que mal fiz eu áquella creatura?! Em que

a offendi; em que a ultrajei; em que a menoscabei?! Não a amava eu com todo o fogo e
delirio?!...Não lhe consagrava eu todas as horas e momentos que bem preciosso me eram?! Não
lhe consagrava eu todas as horas e momentos que bem preciosos me eram?! Não vivia eu só para
ella?I...Não satisfazia eu, como submisso escravo, todos os seus caprichos? Não a respeitava eu a
ponto de viver com ella debaixo do mesmo tecto e nem lhe pedir um affago sequer?!...Porque,
mulher, conculcaste o mais doce affecto que se pode nutrir em Loanda, onde o amor é
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(*) O miasma campeia livremente em toda a cidade de Loanda e se impões por um modo tão
desatrozo, que toma os habitantes, na sua maioria, verdadeiros martyres do meio em que vivem. A
população europeia não se fixa, a indígena não progride e pode dizer-se que a cidade de Loanda se
povôa apenas por immigração!

O miasma, como um dos principais factores pathologicos, oppões-se á acclimatação, ferindo
a pouco e pouco o organismo e inutilisando as individualidades mais bem formadas. E assim se
explica, em parte, a pouca população europeia que se encontra n’uma cidade secular, que tem
absorvido milhares de europeus, ali aportados, e que têem desapparecido, sem levantarem echo nos

abjecto?!...Porque desdenhaste o meu amor?I Sabes tu que de preciosidades perdeste?! Sabes tu
que thesousos ao abysmo arrojaste?!...Mulher! amava-te com todas as véras d’esta alma,
purificada no crysol da poesia!...Eras a minha unica divindade! Eras o meu anjo; o meu Deus; o
meu tudo!...Porque, matâste tanta felicidade?!...Porque apagaste tanta illusão?!...Oh! não t’o
merecia, perjura!....”

*
* *

Sentou-se á banca o nosso amiguinho e em seguida abriu o Diário e o Razão e começou a
alinhar algarismos. Logo que abriu uns poucos de títulos e encheu uma poucas de paginas de
Debito & Credito, poisou a penna e esteve parado um momento. Bastou isto, para lhe vir de novo á
memória a amante perdida! Pegou com mão febril n’um caderno, cujo frontispício dizia -
Paginas intimas - e n’elle traçou com uma celeridade pasmosa as seguintes linhas

“Os dias em que, vivendo feliz, dava fé a um amor puro: - findaram!
“Jamais verei esse astro brilhante, que para mim luzia, com mago esplendor.
“Jamais verei céo, sereno e puro, que nas noites de almo encanto, em que o ar inebriava e o

perfume da aragem sorvia a tragos mil - eu delirava, loucamentel...
“Jamais verei o doce alvor que ao romper com louçania me refrescava o coração!
‘Jamais verei o mimoso crepúsculo de doce bafagem que nas aureas tardes me embriagava!
Jámais!...jámaisl...
“Tudo quanto amei: tudo quanto idolatrei: tudo adorei...foi-se! findou! acabou!...
“O que és agora, oh terra! immensa amplidão, que eu julguei um paraiso, um éde , nas

encantadoras noites de luar, quando delicias e venturas sem conto, sonhava gosar? O que és
inferno dos mortos? Um vácuo!....

“O que és agora, oh céo! espaço sem fim que admirei e quando o coração trasbordava de
alegria indizível, contemplava embevecido? Morada de Deua, o que és? Um problema da
sciencial...

“E tu, humanidade, divindade terrena a quem queimei incensos, julgando que possuías a
felicidade, a ventura, o gozo?! O que és, oh mundo pequerno? A rivalidade, o odio, a
malquerença!...

E tu, oh feminino sexo: amavel sexo; que eu sempre bem disse; sexo que adorei, que
divinisei, que amei que idolatrei; sexo querido dos vates, o que és?... A ilusão, a chimera, a
phantasia: uma nuvem que se esvae! um fumo que se evapora! um meteoro que passa!

“E tu, Loanda, capital da minha província, tu que idealisei uma Babylonia; Babylonia só
minha; mais elegante, mais esplendida que Paris; mais linda que as mais brilhantes cidade da
Europa, os fócos da moda e da civilisação...Tu que não soubéste guardar o meu thesouro e o dêste
a outro que o não sabe apreciar: capital de Angola, o que és?

Uma cidade immunda e pestilenta, cheia de miasmas0 affectam, que consommem, que
roubam a vida lentamente!...

*
* *

Pouco depois Quinquim chegava em casa do patrão e dava entrada ao escriptorio. No seu
ingresso ficaram á porta os pensamentos tristes. Sacerdote da religião do trabalho ia começar o
introito e rezar a diaria missa d’esse culto que faz do pobre um rico: do pequeno um grande; do
villão um nobre; do merceêiro um barão!....

Ia trabalhar, enfim!..
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Capítulo V
O Tantalo da litteratura

Dr. Manoel Ferreiraa Ribeiro.
Os portuguezes nos últimos annos do século XIX ( Colonias portuguezas. vol. VI, n.°s 7 e 8,

pag. 29). ,
A

seus companheiros de infortúnio, que a seu turno, caem também sobre o solo, para que olham
sempre com a mesma indifferença!

“Ai do triste a quem a sorte
Fez entre espinhos nascer!”

A. A. Soares Passos

Mal acabou de escrever ou para melhor dizer de enxugar suas “Lagrimas”, Quinquim
ouviu um toque de campainha no quarto proximo. O moderno Jeremias ergueu-se e acudiu á
chamada.

- Quer alguma cousa, sr. Brandão? - perguntou o poeta caixeiro logo que se achou deante
do seu patrão, um sexagenário portuense, de aspecto venerando; cujo semblante risonho; cujas
barbas esbranquiçadas - cahidas sobre o peito - lhe davam o ar de um anachoretal - um
anachoreta em pleno século XIX, o século dos barões, dos viscondes, dos comendadores....d’agua
chilrai....

- Quero, sim - respondeu o respeitável velho - ha de levar estas lettras ao Factura, Gusmão
e Neves, para serem endossadas e depois leval-as a Succursal do Banco, afim de se amortisarem,
antes que se mandem protestar...Já têem o acceite... O Cardozinho que me mande uma nota dos
juros...Entendeu bem?

- Sim, sr.
Quinquim recebeu as lettras e foi ao escriptorio buscar o chapéo. Em seguida saiu para dar

execução ao mandado, tendo entregue a chave, antes de sair, ao sr. Brandão, para quando
precisasse de alguma cousa no escriptorio.

Apenas Quinquim se affastou algus passos, velho Brandão por vêr a continua taciturnidade
do empregado, quiz - por mera curiosidade - vêr em que estado ficavam os livros que andava elle
escripturando, e dirigiu-se ao escriptorio. verificou o adiatamento do trabalho, e quando buscava
o index para procurar a conta de Sequeira Lopes & Filhos (de Lisboa) deu casualmente com as
Paginas intimas cujo manuscripto estava aberto e casualmente leu as “Lagrimas”, cuja linguagem
o enterneceu.

- Infeliz rapazl - exclamou o portuense. Padece do mal que tem feito gemer a muitosl... É
querido das tolas das musasI...Que penal...Podia, embora indígena, fazer-se delle um excellente
guarda-livros; podia elle no commercio ter sempre uma posição brilhante  Mas com a tal
mania de versejar é impossível fazer-se d’elle cousa que tenha geito...É o diaboI...Um empregado
preocupado com lucubrações litterarias é capaz de fazer muitas asneiras; pois um lançamento
mal feito, devido á distracção, póde originar grandes prejuisos. É odiaboI...E o que farei do rapaz?!
Não sei... Elle serve-me ha tres annos e o seu comportamento não tem sido mau; despedil-o-hei? É
falta de consciência. E, de mais, ha tres annos que vence o mesmo salario e ainda não se
queixoul... O que me importa a sua vocação litteraria? Fique, pobre rapazl É pena correrem mal
os meus negocios, aliás lhe daria um ordenado fabuloso, como dava o Barbosa aos seus
empregados... Porém, as cousas correm mal, muito malI...Hoje em dia é uma lástima o commercio
em Angola... Já não é o que eral...

Assim dizia velho Brandão com os seu botões, reservando dar uma grande sarabanda ao
empregado, depois do jantar, para vêr se lhe tirava da cabeça a maldita mania de versejarl

Com effeito, no fim do jantar, depois de ter tratado de diversas matérias, começou o bom do
velho:

- Sr. Natividade (chamava-se Quinquim - Joaquim da Natividade) queira desculpar-me
lalar-lhe com franqueza: eu sou seu amigo e muito gosto de dar bons conselhos aos meus amigos,
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Capítulo V

principalmente aos moços...Como deve saber quem nos dá um conselho é nosso amigo...Creia que
não gosta de vêl-o andar com a cabeça no ar...Sabe o Sr. o que são os poetas ou como se chamam
na minha terra?I Chamam-se patetas!...Na minha terra dizer-se d’um homem que faz versos lá
vae um poeta, é o mesmo que dizer lá vae um doido ou um tolo... Deixe de fazer versos, sr.
Natividade; se quizer, dedique-se sómente a uma cousa: ao commercio. Olhe que não perde nada
e terá sempre uma occupação decente; o essencial é servir bem a seus patrões; um empregado
bem comportado tem constantemente, e nunca lhe falta uma boa collocação. Lettras aqui, na sua
terra, de nada lhe servem, nem mesmo lhe dão de comer...De que tem servido a política aos seus
patrícios Fontes e Lino?...De nadai...Siga os meus conselhos, sr.Natividade; seja empregado do
commercio e occupado só no seu mister, que ha de vir a ser um bom guarda-livros; e nada de
fazer versos; um empregado, amante de livros, póde ser um bom rapaz, não o duvido, mas bom
empregado é que elle não pode serl... fique certo d’isto. Olhe, poucos dias tenho de vida; estou
velho e o sr. moço, apezar de poder morrer mais cedo do que eu; mas um dia hade convencer-se
da verdade que lhe digo: empregue-se só no commercio, se quer assegurar seu futuro...

Uma cabeça não póde com tanta trapalhada ou oito ou oitenta!...
Quinquim submisso, attento, escutava com a cabeça curvada as palavras salutares do

respeitável ancião; prometteu de nunca mais manusear nenhum livro de versos; nem jámais
occupar-se da litteratura.

Porem mais tarde reflectindo maduramente da maneira como havia de cumprir a promessa
que fizera, vivendo elle cercado de livros; se não passava sem elles, se eram a sua alma, a sua
vida, os seus companheiros inseparáveis, numa cidade sem diversão, - confessou a si mesmo que
era impossível, completamente impossível, viver sem elles. Para esquecer dos poetas e deixar de
ser poeta, dom que a Providência lhe dotâra, era preciso emmouquecer, e cegar ao mesmo: surdo,
nunca ouviria a voz da natureza annunciar-lhe a poesia; cego, jámais lhe deslumbrariam as
maravilhosas armonias da natureza para lhe inspirarem a musa ou lhe inflamarem o sacro fogo. E
enquanto tal não succedesse, o que faria elle? Viver entre livros e não lel-os. Contemplar de noite
a lua, no seu terraço; vêr surgir magestosamente a aurora; embevecer-se a mirar o sol a
esconder-se nas aguas, encantar-se dos olhos feiticeiros de uma seductora mulata de belleza maga
d’uma travessa pretinha, dizer-lhe a consciência que o que via, ouvia e admirava devia ser
cantado em verso, em bom verso - bem medido e rimado, canoro e melodioso, - e não poder
versejar....Era o diabo! um sacrifício superior ás forças...O que havia de fazer então?!... Nunca um
moço, cheio de aspirações, se viu em tão precaria conjunctura.

Tantalo da litteratura, Quinquim achava-se n’uma posição demasiadamente critica!...Quem
porventura desejaria a sua situação?,,,

Retirou-se da casa do snr. Brandão completamente magoado, maldizendo a sorte, o fado! E
na sua zanga, como de costume, fizera o seguinte monologo:

“Porque nascer pobre? “porque não era rico seu pai, para que mandando-lhe seguir um
curso superior, e sendo elle predestinado poeta, podesse ser - livremente - poeta; poeta d’alma,
poeta de coração; elle que sentia no peito arder-lhe o sagrado fogo?!

“Porque fora embalado no berço da pobreza, e, triste empregado, sujeito a calar o que lhe ia
nos seios d’alma, onde sentia um Deus que lhe vibrava as cordas do estro jevenil?!''1

(,) Segundo o snr. Latino Coelho”para os antigos a poesia é um Deus, que vibra no intimo d’almaas cordas do estro
juvenil. Est deus in nobil, agitcmte calescimus illo.
“Para os modernos é uma lucta, em que o espirito rompendo as cadeias da humanidade, esvoaça para o infinito”.



39

Capítulo VI
No mercado: - scenas realistas

Ás seis horas da tarde os dois amigos, conforme combinaram de manhã, achavam-se
assentados á parta da casa, em cujo passeio havia um assento de pedra.

Fumando cigarrilhas e libando bons cálices de genebra, Quinquim e Zuza conversavam.
Esc u te mol-os:

- Sabes- começou o ultimo - que aranjei uma lavadeira de truz, de que podemos utilizar-
nos?...

- É uma novidade para mim.
- Diz-me qual é a tua opinião sobre as lavadeiras em geral e particular?
- Que lembrançal Entendo que servem ou são de muita utilidade, principalmente para os

que não têem familia?
- Se o serviço que ellas fazem aos casados ou não casados é o mesmo, que se lhes pode

notar?
- Muito, meu Quinquim. Desde que o primeiro rapaz sem mulher em casa, começou a

respeitar a hygiene e chamou uma lavadeira para não andar sujo, prestou-lhe relevantes serviços.
- Não sendo agora occasião opportuna para entrarmos em investigações, dize-me apenas o

que ha sobre a lavadeira que angariaste.
- Imagina, meu caro filho das musas, que hontem fiz uma descoberta maravilhosa, sem ser

nos mundos desconhecidos!...topei com uma rechonchuda rapariga, que além de ser bem fornida
de carnes e de lavar magnificamente tem a nimia condescendência de attender ás supplicas dos
rapazes!...Hontem mesmo depois de lhe ter fallado para servir-nos de lavadeira, fiz-lhe logo os
meus respeitosos cumprimentosI...

- E depois?
- Ainda não compreendes?!...Como lá do meu serviço me recolho muito cedo, pois já ás duas

ou tres horas estou em casa: - de dia a cara lavadeira ha de ser minha e de noite tua...Hein? A idêa
não é grandiosa, mas é sublime.

- Concordo. Mas como arranjaremos este par de botas, sabendo ella depois que sômos
amigos e morámos na mesma casa?

- Quando ella cá vier, tu não lhe dizes nada na minha presença para não beliscares a sua
susceptibilidade e farás as tuas conquistas em casa d’ella com tanto que nunca lhe fales na minha
pessoa nem eu na tua...Comprehendes?

- A idêa não é má ; apenas falta pôl~a em pratica.
- Começaremos a fazel-o já hoje.
- Safa! Como arranjas as cousas!
- Maravilhosamente. Porém falta-me o essencial.
- O quê?
- O kitari. Como sabes, eu vivo sempre com as algibeiras entisicadas; pois temo a desgraça

de servir a patrões que não pagam com pontualidade; leva algum dinheiro, para o que houver, e
afianço-te que se hoje não fizermos a nossa África, fal-o-hemos mais dia menos dia.

- Sobre o artigo dinheiro fica descançado...Que mais pertendes?
- Enquanto anoitece, dêmos um passeio...”Pedra movediça não cria bolor” - diz Simão de

Nantua...Quem sabe se seremos venturosos esta tarde?
- Aonde queres tu que vamos?
- Ao mercado se te aprouver.

Realmente faz-nos scismar aquelle
desprendimento das coisas mundanas,
manifestado no alvorecer da vida, quando
tudo é risos e chimeras azues, quando o
espirito se povôa de miragens côr de rosa
e o coração regorgita de esperanças
sorridentes.

C.D. (lllustração Portugueza)
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*
* *

Achavam-se então os dois inseparáveis amigos na praça de D. Affonso V, dirigiram-se
depois ao mercado, no qual entraram.

Aquelle estabelecimento que de dia serve de muita utilidade á especie humana, achava-se
quasi deserto...As quitandeiras que de dia lhe dão vida e animação dispersáram-se a pouco e
pouco. Apenas se viam aqui e alli algumas vendedeiras de comestíveis, prestes a retirarem-se.

Quinquim e Zuza quando colhiam algumas folhas de eucalyptus n’uma das ruas do
mercado, passou ao pé d’elles uma pretinha cantarolando socegadamente a modinha então em
voga, Milanda Enlique (Miranda Henrique).

- Psiuh! - fez Zuza - úala mbotê? (Passa bem?)
- Kiokuatelê kimu! (Pouco lhe importa) - respondeu a pretinha.
- Vem cá - replicou o improvisado D. Juan - vou diser-te duas palavras.
- Anga úa rime’nêka ngô, kutenê!(ainda que madrugue, não pode).
- Ora essaL.que dizes? toma lá um charuto.
- Ngúami (não quero)
- Peço-te.
- Muamonô?! §a viram).
- Ngoriondo (rogo-te)...Ng’icue (ouça-me)
- Inhi úandâla?! (o que quer?)
- Quero dizer-te uma coisinha...
- Ngondo kukuambela kama kamoxi:
- Eme nga hijiiami (Eu não vos conheço)
- Não importa., kia kuaté kima...
- Ngandalami mutu, ua bukumuka...Ndé kumbandu kunàJ (Não gosto de pessoa

atrevida...Vá para o diabo!)
- Oh! rapariginha!...
Algumas pessoas que passavam olhavam para os dois interlocutores. Zuza notou a

curiosidade dos transeuntes. Procurou humanisara pretinha e disse-lhe depois:
- Não conversemos aqui; vâmos lá fóra, sim, kalumba dam A^rapariginha minha)
- Ndóko; màji úa ngambela ioso uandala. (Vâmos, porém, dir-me-ha o que quer).
Zuza e a sua Dulcinéa sairam.
Quinquim com as mãos nas algibeiras das calças passeava no recinto do mercado,

philosophando sobre a singularidade da mulher, em geral.
Sempree a mesma, em toda a parte e em todos os tempos! dizia elle. - Sempre orgulhosa e

altiva!...Branca ou preta; parda ou plebea; europêa ou africana; instruída ou inculta; em qualquer

- Vamos; ahi também - quando se estendem bem as redes - arranjam-se, ás vezes, boas
conquistas.

- Oh! se se arranjam... E asneira faz um mancebo em ter rapariga em casa, quando, como a
borboleta que adeja de flôr em flôr, pôde viver sósinho e arrastar a aza a toda a sylphide que
encontrar no seu caminho...O prazer que se experimenta n’isso é indefinivel!...Se no variar é que
eatá o supremo gosto!...

- És um doido, Zuza; não sabes que os gosos insaciáveis definham e matam
lentamente?!...Não sabes que para n’elles se encontrar a febre e o delirio e a embriaguez, é
necessário pertencer-se á eschola de Byron, Musset e Alvares de Azevedo, e nós, parece-me não
pertencemos a nenhuma d’essas escholas?!...

- Eu filio-me em qualquer d’ellas - replicou Zuza em tom zombeteiro - sou discípulo de
todos os mestres...

Mas sabes, meu desalmado, que é leviandade? Que o prazer sem freio é a morte moral do
homem?!...

- Oh! poeta sem critério, pergunta-o ao filho de Ngoyor) que passa agora e vê se te dá uma
resposta satisfactoria...

- Trocista!...

(,) Ngoyo, Cabinda. Mon 'a Ngoyo, filho de Cabinda ou natural de Cabinda.
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Capítulo VI

Ah! sobeja razão teve o grande poeta d’este século quando escreveu:

O homem resiste em vão á sua natureza.
A mulher que o tentar faz d’elle a sua preza,
Elle tem calor, frio , come, bebe e dorme!
E uma alma embora grande e um coração enorme,
Muitas vezes succumbe aos mundanaes desejos;
O espirito deixando os fulgidos lampejos,
Busca satisfazer os instinctos da besta,
E depois de mirar pela obscena fresta,
De vergonha em vergonha á noite vae pizar,
Dos prostíbulos vis o impudico limiar.
“É a porta abjecta, sim; mas eu hei de passal-a!”
Diz Rousseau em voz baixa, e alto assim Catão fala.
A syrienna canta a Virgílio, Evohé.
Socrates ama Aspasia, Horacio ama Chloé.
Todo o homem está sujeito á carne miserável.
O corpo é condemnado, o sangue é incurável
E nem um sabio disse estar curada e illesa
A sua humanidade e a sua natureza(1)

(1) Bocage - Poesias, Tom. 3o - Fabula 2a.
(1) Victor hugo - A formação progresso (fragmento) de L ánnée terrible - tradução de Jayme Victor.

parte que se encontre, é sempre a mesma! - tem o mesmo caracter; o mesmo modo, a mesma
fórma, as mesmas maneiras!...Nunca se sujeita ao homem, como o cão a seu dono; não senhor!....É
preciso que o homem se humilhe, ajoelhe, implore e rogue, para elle ceder, mas sempre
recusando!....E, orgulho tolo, capricho vão, vaidade louca sempre vencida!l...Oh! mulher! mulher!
porque te não tornas escrava do homem; porque te não curvas ante elle; porque não satisfazes
quando quer, os seus caprichos?!...

Assim philozophava Quinquim quando ouviu um assobio. Era Zuza que o chamava
d’aquelle modo. Quinquim correu para o logar em que soôu o assobio. Logo que chegou o poeta
de philozophia ancha, na phrase sublime do auctor do Eurico, disse-lhe o amigo em particular:

- A grande Lucrecia caiu na rede!...Não custou pouco...Vou encontral-a n’aquella
kasasàmba...Queres tu acompanhar-me?

- Que fazer?!...É necessário seguir-se as pisadas do lobo da fabula:

*
* *

O leitor pudico hade relevar-nos estas minuciosidade, aliás intrigantes aos episodios que
colleccionamos. Reproduzimos tudo, fielmente, para que os loandenses do século XX, que lêrem
estas despretenciosas Noites (se chegarem a lel-as) tenham conhecimento da Loanda do século
XIX. É cingindo-se á verdade que a posteridade sabe a historia do passado; a não ser assim, as
trevas envolvem tudo, e de balde um vindouro curioso quer saber o que foi a sociedade de outro
dia. Como disse Camillo {vingança} “os contemporâneos são sempre ingratos; mas a posteridade
abençoará o homem laborioso, que vae gastando a sua mocidade na isnpecção das torpezas do seu
tempo, para poder, como Rousseau, estampar na face de um livro: J’ai vu les maurs [?] de mon
temps.

“A natureza me instiga.
E devo dar-lhe attenção:
Está primeiro que tudo
A própria conservação” (1)
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Capítulo VII
Â saída da Kassâmba(*’

Esses amores [?]
Fallidos, frôxos, vis, effeminados;
Que uma vez paga o ouro, outras o ferro;
Os que, atrozes, s’inflammam nas orgias;
Os que, abjectos, nas saturnaes se vendem

Esses amores, torpes ou cruentes,
Esses, [?] não sei eu sentil-os.

Mendes Leal júnior - O braço de Nero

(,) Kisasámba, sup., kasasamba, dim., (lé-se o s com o valor de ç) choças que serviam para venda d’agua do Bengo, e
especies de lupanares que havia em Loanda, nas praias, até ao anno de 1876 e que o governador Almeida e Albuquerque
mandou remover para a Nazareth, hoje senzalade cabindas.

O que se passou na Kasasâmbã, apesar da nossa fidelidade na factura d’estas Noites, não
ouzamos descrevel-o, por ser torpe. A moralidade, sobre tudo, nos inhibe de darmos tal passo.
Apenas simples episodiadores das scenas da mocidade referiremos o dialogo que os dois
amiguinhos entabolaram, depois que sairam d’aquellas choças, que os filhos de Cabinda, amigos
úteis á humanidade lasciva, consagráram ao gozo material da vida.

- Zuza - começou Quinquim em tom lacrymoso - estas vidas tem consequências funestas....a
Kasasamba, não foi feita para mim.

- Não sei o que te faça, amigo - replicou Zuza, chocarreiramente - é a Kasasâmba, a meu
ver, uma especie de templo de Venus....recorda-nos a antiga Grécia...Ali não ha o meu e o
teu...Experimenta-se a delicia sem temor da terrível facada d’um amante enganado ou d’um
marido trahido, Othelos perigosos com quem não pode contrahir uma divida.

- DesalmadoI...Ignoras, acaso, caso que ali se encontram os males que os homens da
civilização trazem consigo?!...Ignoras, por ventura, que ali por um instante de gozo, se adquirem
mil de dores?!...

- Sei-o com toda a certeza, e não o duvido....Mas, attendendo-se a todas as conveniências,
deves concordar que ali também por um lado se respeitam as regras da ecoomía domestica....Com
poucos macutas deixam-se de gastar cincoenta ou cem com umas delambidas, que ás vezes nos
sángram as algibeiras, sem proporcionar-nos um momento de ventura, sequer!....Tu, que tens
gasto muito dinheiro com as raparigas de alto cothurno, que não válem mais que outras, o que
has colhido em paga?I....Diz.

- Nada, confesso-o....Com tudo, Zuza, o teu epicurismo espanta-me...Se és meu amigo sê
moderado nas tuas praticas....Bem sabes que estou moralmente morto, e não posso arredar um
passo sem ti!...

- Mas se eu te mostro a luz e tu cerras os olhos, que queres que te faça, emfim?!
- Mandamos para o demo as idêas sensualistas, porque ellas em logar de melhorarem o meu

actual estado physico, creio que enérvam: deixemo-nos da mulher; seja outro o nosso ideal.
- Como te aprover...Deves saber porém que a vida seja debaixo de que aspecto fôr encarada,

tem sempre mil atractivos e encantos indefiniveis....És poeta, porém falta-te muito para seguires as
pisdas do divino Elmano...

- Que importa?!...Nem todos nascem sob a influencia do mesmo horoscopo e nem todos
encaram as coisas sob o mesmo pontos de vista...

- Bem! Vejo que te não agrada a minha linguagem, que só tem de má o ser completamente
livre. Mudemos de conversa e fallemos no que quizer...

- Falémos.
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Ou por distracção ou porque após esse pequeno dialogo outras ideas preocupassem suas
mentes, os dois amigos foram caminhando calados. Quinquim ia engolphado em tétricos e
profundos pensamenntos, em quanto Zuza, moço jovial sempre humorista a quem poucos
cuidados davam as ternas mundanalidades, cogitava maduramente sobre a tristeza que
acabrunhava o seu amigo, e dava tratos á imaginação para procurar meio de consolal-o, se é que
era possível. Como e de que maneira havia consuiguil-o, não o sabia. Sim uma nova paixão que o
dominasse sériamente. Quinquim, qual um mortal facil de contentar, consolar-se-ia com uma
qualquer Massalino?!

- É preciso tiral-o d’aquelle marasmo - dizia Zuza com os seus botões, - se não o rapaz fica
doido varrido. Que pena! O pobre Quinquim fadado para abrazar-se na ardente chamma do
amor, nascera para o gozo; perde-o porém o demasiado sentimentalismo...Se elle nunca amâsse ou
por outra o não fascinassem delirantemente os encantos d’aquella endiabrada mulatinha, que
bom guerreiro nas luctas amorosass seria elle!!... Mas, como são as coisas! No Bengo era timido
com as mulheres; não era capaz de chegar-se-lhes ao pé; deante d’ellas emudecia; fazia-se tolinho
e encolhia-se todo, e hoje é o thurificador e o incensador sem egual d’uma filha d’Eva, pela qual
seria capaz, como Magriço, de quebrar lanças e de dar a vida por ella!...Este rapaz com seu
sentimentalismo, piegas, se não morrer por causa das mulheres, ha de ser o seu eterno amador!...

Capítulo VII
Á saída da Kassasâmba

Capítulo VIII
A lavadeira

Quando os dois amigos chegaram a casa, qual não foi a surpresa d’ambos ao ouvirem o
creadito dizer-lhes que se achava no quintal a mulher a que o Zuza falâra para levar a roupa!
Zuza com ar triumphante exclamou:

- Concordas agora, Quinquim, que a nossa lavadeira é altamente humanitarid?\ Has de ver
como ella é interessante, óptima, archi-sublime e digna de uma ode...

- És muito exagerado.
- Não o sou, verás...
Entraram no quintal, que era bem espaçoso, tendo no fundo uma frondosa mulêmba, cujas

folhas se agitavam brandamente ao sopro da brisa. Á luz do luar, Quinquim com os seus olhos de
poeta divisou os encantos de uma alta, bem feita e fornida filha de Eva. Zuza chegou-se a ella e
com uma cortezania de um Lovelace encartado, apertou-lhe a mão e disse-lhe indicando
Quinquim:

- Aqui está o amigo em que lhe falei hontem. Como eu, não tem quem lhe leve a roupa; por
isso a mesma far-nos-ha o obséquio de encarregar-se da lavagem dos nossos farrapos; sim?

- Carrego-me de tudo, xinhô, e dispoís ha de ver que não só máu lavadeira; o que muito
pida e mim quer é não mi trapaiar na pagamento - respondeu ella.

- Póde ficar certa, snr.a Maria (assim se chamava lavadeira) - que não terá motivo de
zangar-se comnosco; somos bons rapazes; - accudiu Quinquim, que em negocios pecuniários
levava a palma ao amigo.

- Onde é a sua casa, snr,a? - interrogou Zuza.
- Nga Kexile na Bengo e agola anda na traji de calçada mbalâle.
(Morava no Bengo e agora moro atraz da calçada do cemiterio)
- Póde mostrar-nos a sua casa, afim de a indicarmos ao nosso rapaz, quando tivermos de

mandar roupa para lavar?
- Xim, meu jingana, podémos kúia pala kuijia minha inzo, e se já sái loupa iaxiripala

kasukula, póde kuambata já. (Sim, senhores pódem ir commigo para conhecerem a minha casa, e
se já tiverem roupa suja para se lavar, posso leval-a).

*
* *
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- Irá amanhã e se a snr,a poder vir buscal-a de dia, faz-nos um grande favor, devendo ir das
tres para as quatro horas para eu Ihá entregar. KieneftÉ assim?!)

- Xim ngana (sim snr.).

Capítulo LX
Uma Lucrecia de pannos

*
* *

Saíram do quintal. Como a porta da rua dava para um quarto de taberna, onde, á cargo de
Zuza, havia mercadorias á venda, offerecêram de beber á lavadeira, que aceitou com o sorriso nos
lábios. Depois encarinharam-se para o arco da calçada do cemiterio. Decorrido um quarto d’hora
chegaram ao outro lado ao pé d’uma casa de terra, em cuja porta pararam.

Encontraram assentada n’uma esteira uma mulher baixinha, muito seductora, de olhos
travessos e dentes limados, cuja alvura era á do marfim egual. Era companheira da lavadeira, a
quem os rapazes com toda a delicadeza dêram boas noited

- Ngana jame - disse Maria - não tenho jikadela pala kuxikama, porisso não manda sentar.
- Ora essa! Estamos bem assim, - obtemperou Zuza. Mesmo na areia nos sentamos com todo

o gosto.
Não carecemos de cadeiras.
Com phlêugma superior a dos filhos de Albyon, os dois amigos sentaram-se no chão.

Enquanto Maria entrava no quintal para mudar a bófêtd*\ Zuza dizia a Quinquim em segredo.
- Como são duas, a partida é boa, por isso é grande asneira andarmos atraz d’uma, como

dois cães atraz d’um osso, quando cada qual póde occupar-se de qualquer d’ellas, para
facilitarmos a conquista.

- Bem! Está dito!... Visto teres já feito com a lavadeira a symphonia de abertura, encarrego-
me da baixita:. acho-a tentadora e com uns olhos feiticeiros. Se me não engano, conhecia em caso
Snr. V...Nou entrar-lhe com uma cantiguinha engraçada e facilmente lhe arrasto a aza, pelo velho
conhecimento que temos...

- Melhor para ti...N’este caso não conservêmos aqui de braços cruzados e com cara de
tolos... Mãos á obra!

- Mãos á obra....

Proferidas as ultimas palavras, Quinquim dirigiu-se á companheira da lavadeira .
Chamava-se Chiquinha.

- Que faz aqui, Chiquinha? - perguntou-lhe o amigo das regrinhas deseguaes.
- Ngêza mu menekena kambariami. (Vim visitar a minha amiga).
- Está bom. Julguei que você já tinha deixado a casa do snr.V...

- Kana, ngano. (Não snr.)
Quinquim calou-se um bocado.
Imaginou um meio de encetar uma conversa que lhe facilitasse a conquista. Como para os

privilegiados da natureza são fáceis as idéas; que lhes jorram a flux da mente, acudiu-lhe logo
uma.

- Oh! Chiquinha - começou elle - recorda-se das noites em que eu ia a casa do snr. V... em
companhia do primo Quetanoe passávamos horas dulcíssimas ao lado das meninas D.... e I....?

- Xim, ngana, nga kilembalâla klambote. (Sim, snr., Lembro-me bem).
- Sério.
- Kiri múene. Aba muari ngozo ku kujimba?! (É verdade. Então snr. havia de esquecel-o?).
- Não, bem sei. Tem boa cabeça...Pois, palavra d’honra, quando eu ia para aquella casa,

muito gostava de vêr a sua pessoa...Muito gostava.

Quando é apreciável a honra nestes dias de
desenvoltura; em que até a memória parece esquecer-
se das antigas virtudesl
Camilo Castello Branco.

(,) Panno preto (de algodão ou zuarte tingidos) que serve de mantoás mulheres de Loanda
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(,) Corresponde ao provérbio de Salomão: “O bom amigo prefere / A refeição que é frugal / Formosa e pingue vianda /
Comida em odio, o que vai?” (Paraphrase de José Eloi Ottoni)

- Kiri múene? (É verdade?)
- É como lhe digo, linda Chiquinha. Falo com toda a franqueza.
- Ngana muene uala Kung’elêla! Manhi eie ungandal’eme?I Ki nga ib’eki?I (O sr. está a

escarnecer-me! Duvido que de mim se agrade...Eu tão feia!....).
- Porque me não ha de agradar?!...Que admiração lhe póde causar o eu amala e desejal-a, se

você tem uns olhos bonitos e tentadores; uma feições deslumbrantes; um corpo sedento de mil
desejos e...

- Mua mono o mundeFiô ua múkua /wzzÁaZ/...(Querem ver este snr. cheio de coisas!)...
- O que vos surpreende Chiquinha?!
- Ku naíkatese, tatal... (Não me faça adoecer ou não me aflija).
- Creia, Chiquinha, que, quando eu ia a casa do snr. V...e via os vossos encantos seductores,

mal me podia contêr; ficava doido só por encaral-a, e se lhe não falava é porque não podia ou por
outra faltava-me a occasião...

- Tala o mukua-makutui...(\'&\am o mentiroso)...
- Convença-se do que vos digo...Eu nunca faltei á verdade, e se ha quem seja amigo d’ella,

embora a verdade onde [?] no fundo d’um poço, sou eu. Como agora é azada a occasião, digo-vos
que não posso viver sem admirar a vossa beleza; porque seduz-me tudo quanto a natureza
pródiga vos legou cegamente!...Fale com franqueza, Chiquinha, não gostava de ser minha?!...

- Kukala nêie, ngana, kuma ÁziêZ<..(Ser sua, snr., como quê?I)
- Ser minha como quê?! Singular pergunta! Ser minha como rapariga que adôro!
- U ng’i sokana, anha u ng’i banga ng’i kiriazunga kié?I... (Amiga-se comigo ou tratar-me-

ha como se fôsse uma mulher da rua?)
- Que pergunta! Você é muito exquisita! Não tenciono amancebar-me por enquanto, nem

tenho a idêa de tratar-vos como se fôsse uma mondana. Desejava passar ao vosso lado algumas
noites...

-Á7zâZ?w?7...(Mais nada?!)
- Mais nada... O que me diz a isto?!
- Ndê, ngana, kúoso kúene o ima ia kúria ngó...<Ná, snr., aonde se comem as coisas de

graça).
- Está zangada , comigo,Chiquinha?
- Kana, ngana. (Não snr.)
- Você é muito másinha, rapariga! Uma mulher bonita não deve ser má...
Em quanto proferia estas palavras, Quinquim puxava por um porte-monnai, em cujos

escaninhos tirou uma nota do Succursal do Banco, da quantia de cinco mil reis. Chiquinha, sem
articular uma só palavra, olhava maliciosamente para o improvisado Donjuan e seguia-lhe todos
os movimento.

- Pois, Chiquinha - continuou Quinquim com todo o sangue frio e brincando com a nota -
se você me concedêsse um só favor, um só, pelo menos, eu lhe daria tudo quanto quizêsse...até a
própria vida, se preciso fósse...

- Múamôno o rikókôlo riamihaE.Ngoriondo, ngana, zvela maka meng’i...Ku ngltcle o
mak’omo ma bôlo ... (Viram a minha desgraça!...Peço-lhe, snr., falar-me n’outro assumpto...Não
me diga essas conversas torpes!...

-Acha isto feio, porque?!... É crime porventura, pedir-se um favor a mulher bonita?!...
Eme, ngana, úoso u ngandola u ng’i sokana...Ng’iria kisaka ku ujito, nglriani ngombe ku

mulebl... (Quem pretender-me, hade amigar-se commigo: como esparregado na casa aonde me
honram, não como boi na casa aonde me injuriam. °

- Amigar-nos?I suprema asneira....Vocês as raparigas de Loanda, são muito tolas! Se pénsam
que amigando com oshomens ganham muito com isso, pérdem pelo contrario, uma vez que não
sejam levadas a egreja, porque as pessoas ficam sabendo a sua chronica e dizem logo: Fulana
amigou já com fulano, com sicrano e com beltrano; tem-se relacionado com taes ou taes homens;
ao passo que concedendo-se um simples favor a um homem, a occultas, ninguém póde dizer que
fulana tem tido ou teve relações com este ou aquelle homem! Não acha, linda Chiquinha?
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*
* *

É possível que o illustrado leitor censure n’este capitulo e no capitulo VI que falando-se ás
mulheres de pannos na lingua portugueza, ellas respondam na lingua ambundal A razão porque
o fazem, vamos explical-a: Em Loanda ha mulheres - sem illustração que estropêam a lingua de
Castilho e Herculano; ha outras que a entendem perfeitamente e como não querem aleijal-a,
quando lhes falam (se quem lhes fala é um africano) respondem em Kimbundo, para se lhes não
notarem defeitos; porque se alguns portuguezes pouco se importam com as asneiras que as
africanas proferem; os africanos, apezar de muitos falarem peôr que ellas, querem ser puristas
d’uma lingua que lhes é extranha, quanto são ignorantes do seu proprio idioma!.. Deante de um
africano uma mulher não se atreve a pronnunciar uma só palavra na lingua do immortal cantor
dos Luziadas!

Como póde ser que um dia sejamos lidos por pessoas que não saibam a lingua angolense,
vertemos em português as palavras do Kimbundu que n’esta obra foram empregadas em diversos
diálogos.

- Kiakuaté kima, ngana; hombo iria kiaugu kia mu zeleka’ku muxima uê....Kota a ngli bake
ku bata, ná ku ngiria ngó o nzunza....{?o\xco importa, snr.; o cabrito cóme capim de seu gosto
(cada um cóme do que gosta)....É melhor me pórem em casa, em logar de ser cevandijada).

- De maneira que...- murmurou Quinquim descoroçoado.
- Kutenê kubanga kima níeme, ngana (Nada pode fazer comigo , snr.
- Ora! Naturalmente quer e tem pejo de m’o dizer!...Faz mal; eu sei muito bem que as

mulheres concedem recusandd...
- Kana ngana, nga zúela kiá...jihombo ânga ja kinié ng’o jisanji ni jibandule....Ku bang’é

kima niéme (Não, senhor, o que disse está dito...Ainda que os cabritos dancem e as galinhas
bailem...nada faz commigo, ou ainda que empregue muitos esforços não me póde convencer!)...

- Serio, Chiquinha! Não pode ser?
- Kiri múene, ngana!Kufike kuma nga lota maka ma úembu. (É a pura verdade. Não julgue

que estou a chalaçar).
Quiquim de despeito mordeu os lábios, porém não deu a entender o seu agastamento. Pouco

depois disse, já moderado, apresentando a nota da Succursal:
- Bem, gentil Chiquinha; já que não quer ter nenhumas relações commigo, consinta ao

menos que lhe dê isto, como doces, sim?
- Ngúami, ngana, nga sakirila. (Não acceito, snr., fico-lhe muito obrigada).
- Não quer?! Olha, faz-me uma desfeita!
- Malebu manhi ngana?! Uamónêne kiá riiala rihanê ngó kitari, se kukuata kima ni

muhatu?!..ÁQ\xe. desfeita, snr.?! Já viu um homem dar, desinteressadamente, dinheiro a uma
mulher ter nenhumas relações com ella

- Já tenho visto, sim snr.a. Quantas e quantas vezes temos nós, os homens, dado dinheiro ás
mulheres, sem o mais pequeno interesse embora o interesse seja, como dizem, o movei de todas as
acções?!..

- Anga úene mu bana, muxima ué úene kuzela, kia ngi kuatelâmi kima! (Se tem dado, é
devido a sua bondade, nada tenho com isso).

- Porque não acceita o dinheiro que de boa vontade e sem má intenção lhe offereço?
- Mukônda ngúami ngana. (É porque não quero, snr.)
- Ah! mulheres! mulheres!..Não sabem o que fazem, e é por isso que nunca têem nadai...Nas

terras de brancos, onde civilisação está mais adeantada, ha mulheres - e das boas mulheres, -
minha Chiquinha, que têem relações com os homens e os admittem em suas casas - á toda hora da
noite e do dia; - por isso vivem cheias de luxos e commodidades; - mas vocês, as minhas patrícias,
são tão tolas, tão exquisitas com os homens, que alem de lhes dárem dinheiro, ainda córrem com
ellesl...

- Kia ng’i kuatelami kima, ngana!...Mua ngola, mua ngola, ngana, kl ku Puftzé...(Não quero
saber d’isso, snr!..Angola é Angola, não é a Europa).
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a

Dançar o galope com furor
Com furor até amanhecer,
Esperando romper o dia,
Ah! ah! que prazer! que alegria?
vêr romper o dia!....

Capítulo X
Despeito

Zuza namoricava com a lavadeira, em quanto se travára o dialogo precedente entre
Chiquinha e Quinquim.

- Olha, Maria, dizia Zuza como ultimatum depois d’uma prolongada palestra, - enquanto o
meu companheiro conversa com a Chiquinha, vamos para a casa. Sim?

- Não xinhor, nguami àmi.
A lavandeira era o contrario das outras mulheres, não temia a censura dos africanos (e fazia

bem) - fallava ambundu e portuguez ao mesmo tempo...Um mistiforio de chocar os nervos!
- Vens agora com exquisitices!...Por quê?...
- Eme ngéjiiami o ima ienóio, mim não sabe d’essas kúesas...
- Ora, se sabes! - exclamou Zuza travando-lhe do braço - vamos; ndoko kamona kami

(vamos minha filhinha), se não zango-me contigo....
- A7 úia nieme, mukúenu uamba kié? que dizer sua compunheiro se o xinhor vae

commigo?!
- Elle não diz nada...Não vês que está a conversar com a Chiquinha?!
- Ngúamikúia (Não quero ir).
- Vou dizer a Quinquim que me acho incommodado e me vou recolher para casa. Queres?
- Muambele...karixA (Diga-lhe, sim)
- Ó Quinquim - gritou Zuza aproximando se do filho das musas que não sabendo o que

faria á Chiquinha contentava-se em devoral-a com olhares voluptuosos. - Ó Quinquim
encontras-me em casa porque não posso demorar-me; porque me acho incommodado... Ouves?

- Tantos porquês, por cousa que não vale nadai...Vae-te com Deus.
- E tú ficas fazendo versos á nova Galathêa...Em algum codigo de má morte?! Nas

Ordenações do Reino”, é coisa que lá não consta...
- Então a Mythologia só serve para os poetas?!...Qualquer mortal não pode sabel-a?I...
- Póde saber, sim, póde, meu Zuza; mas tú que nunca folheaste nenhum cartapacio

mythologico; tú que não sabes.
“....Onde habita o amavel Semided' tu que desconheces.

“De Doris e Nereo a filha bella,
Por quem amante Polifemo anhefe?

como me vens hoje com ares d’um “ Cantor fecundo do Apolifemo coro?!“
- Forte lembrança!... Quando me enfadam os artigos e paragraphos, converso o meu

boccado com os astros da poesia moderna.
- Sim?!
- Ainda hoje li a Revista do Século, onde alem de muitos artigos interessantes, vem publicada

Varanda de Julieta, do auctor do Poema da Mocidade, e do Anjo do lar.
- Ah! já vejo que surripiaste a Galathea a Pinheiro Chagas...
- Não sei! o que é incontestável é que elle é nome que me sôa bem aos ouvidos...
- Só gostas do que te sôa bem?! Ah! ah! Ah!...Diz-me o que vaes fazer em casa?
- Descançar, por me sentir adoentado.
- Cantigas!...Já sei o que vaes fazer, meu marmanjo. Vae...farta-te; e tira o teu ventre da

miséria, enquanto os ventos te não são contrários...
*

* *

Zuza levando Maria consigo, affastou-se todo ledo, tranteando uma modinha, então em
voga, que reproduzimos, sem responsabilizar-nos pela lettra e pelo metro, posto que a musica seja
d’um bom mestre:
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A aurora com seus rosados dedos tinha entreaberto as portas do Oriente.

Capítulo XI
Ideas matutinas

Deixemos Zuza retirar-se contente e vejamos o que faz o filho querido das musas.
Depois que Chiquinha lhe respondera que pouco lhe importava o que faziam as europeas;

que não se podia introduzir os seus costumes n’esta província, porque Angola era Angola que
ainda não se achava no grau de depravação ou de civilização d’aquellas, Quinquim murmurou
irritado:

- Que diaboI...É a primeira vez que encontro em Loanda uma mulher que resiste ai rei do
mundo, á sua magestade o dinheiro!....,En toda a parte a mulher lhe presta homenagem profunda,
e ante elle se prostra e curva reverente: e só esta filha da Lybia ardente se faz esquiva com
elle!...Porque será?! É pena não querer eu ter agor a rapariga em casa, se não embaiava esta com
idêa de collocal-a e veríamos se seria minha ou não!...Era bem feito que a tivesse em casa sómente
por dez ou quinze dias...Verdade, verdade, estas raparigas de Loanda são umas tolinhas de marca
grande!...Querem, por força, ter collocação! e pouco lhes importa que o homem as tenha em
casa por poucos dias!....Qual é a melhor coisa ou fazerem-se caladinhas as coisas, ou fazerem-se
ás escancaras?!...

Assim monologava o nosso poeta das dúzias. Não contente com a resposta, pouco agradavel,
que tivera; tentou de assestar novas baterias e dirigiu-se de novo á arisca Chiquinha.

- Chiquinha! - começou elle com voz terna.
- Kiêbi, ngana? (o que senhor?)
- Ouça-me, por Deus!
- Zúela, ngana, ivua rnátuí. (Fale, sr., são os ouvidos que ouvem).
- Porque não presta attenção ás minhas supplicas?! Porque se faz indifferente?!...Não sabe

você que para o homem amar apaixonadamente uma rapariga e terl-a em casa mais depressa, é
preciso dár-lhe a rapariga uma sincera prova de amor?!...

- Aba, ngana, uandola o muhatu o riiala urizôla ÁzeZL.(Então como o sr. quer que a mulher
ame o homem?)

- Fazendo-se o que se deve fazer, isto é, consentir a mulher que o homem faça delia o que
lhe aprazer...

Múevu o mavúa?!...Kiene ngana, kiene mu banga ku Putu!...kuambe, ngand?\ (Ouviram a
desgraça!... É assim com se faz na Europa? O que me diz, snr.?) interrogou a ladina Chiquinha
com o risinho nos lábios.

- É sim, Chiquinha: é como se faz no mundo civilisado...
- Andá áhua-Puta a rimuka kiavulu múene!...(N’este caso, são muitíssimo espertas as

europeas).

Pouco depois appareceu Maria. Os dois namoradores interromperam a conversa.
- Já voltou, Maria? perguntou Quinquim.
- Xim ngana, já voltou, meu xinhor.
- Que é feito do Zuza?
- Ngêndele ku ma xinjikila...Uaxala ku bata. (Fui acompanhal-o; ficou em casa).
- Kiaúaba! (Está bom!)
Passado tempo Maria pediu a Quinquim alguns charutos. Quinquim para não dár só a

Maria teve de dar também á Chiquinha. Ambas agradecêram.
Conversáram depois em ninharias que não valem a pena relatar-se. Como o nosso poeta viu

que a presença da lavadeira lhe tolhia o namorico, levantou-se e despediu-se, depois de ter
procurado meio de colher um beijo da falante Chiquinha. Quinquim morria pelos beijos! Nunca
namorava com rapariga a quem não entendesse dever beijar.

Deixemol-o retirar. Vá elle em paz, ruminando versos á esquiva Chiquinha, e passemos a
outro capitulo.
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J. D. C. M. (Cordeiro da Matta)

o

Sentia-se Loanda o tumultuar incessante! Animava-se a pouco e pouco a capital do reino
que outr’ora fôra dosJaggas de Matamba.

Loanda, a syngular e mysteriosa Loanda, esse theatro de muitas scenas cómicas e originaes,
acordava, enfim do seu dormir profundo.

Na alta e na baixa cidade; no mercado, nas praias, nas tabernas e nas lojas, reinava a
animação e a vida.

Desperta Loanda!, que a preguiça mata e o somno entorpece os membros!

Ermita italiano, que foi instituidor de uma seita religiosa, entre cujos princípios figurava o communismo dos bens e
das mulheres. Morreu publicamente queimado em Novara.

Publicado no Correio de Loanda, 1891, 29 mar,
n.61, p.l; 5 abr, n.62, p.l; 12 abr, n.63, p.l; 19 abr,
n.64, p.l; 26 abr, n.65, p.l; 3 mai, n.66, p.l; 10

- Como te arranjaste com a Chiquinha meu caro poeta? - perguntou Zuza, logo que se
ergueu da cama, esfregando os olhos, ainda pezados de somno.

- Não me fales n’aquella bruxa - respondeu Quinquim.
- Que é isso?!...Temos despeitos?!...É porque não te encaminhaste bem!
- Ora! não me encaminhei bem!...O que é neceessario saber-se, para conquistar-se uma flôr

de lodo?!...Lógica e dinheiro, como é sabido. Esgottei toda a minha verbosidade, mostrei á
diabinha todo o meu amor, a minha amisade inteira e consideração que lhe tributava, e nada se
convenceu do que eu lhe affirmaval

- Socega, Quinquim; não é com zanga que se arránjam as coisas...A proposito, conta-me lá
como te houveste com a endiabrada rapariga?!

Quinquim, apesar de despeitado contou tudo, terminando:
- Vês agora; meu Don Juan d’agua morna, que não sou um tolo nas conquistas catherianas?!
- Vejo, vejo, meu amiguinho...Mas que duvida tens tu em te arvorares, por alguns dias, em

candidato da negra Lucrecia?!...
- Eu arvorar-me em pretendente d’aquella diaboa! Estás doido?!
- Não se pescam trutas a enchutas...Como queres tu fazer as tuas Africas sem por muito

tempo arrastares a aza no sexo frágil?!...
- Com lógica e dinheiro, como já fdisse
- Oh! como és fraco n’isso, meu poetarrão!...Eu sem dinheiro tenho feito mais do que tu ou

outro qualquer rapaz ladino de Loanda... Só com dinheiro não se arranja nada; debaixo de
namoro, usando-se de muita lábia, é que se conquista a pretenciosa loandense, que se honra em
ser amiga e não Kiriozunga..A lavadeira já caiu na esparrela, umas poucas de vezes, sem uma de
a!...

- Dou-te os emboras!...Sê feliz com as tuas conquistas grátis e boas noites!...-Ultimou
Quinquim envolvendo-se!...n’um cobertor e voltando-se na cama para a banda da parede.

- Bons dias, é que é, meu casmurro...Mas, ouvebcá, não achas galante a lavadeira? - insistiu
Zuza.

- Acho-a bonita, bella, formosa, feiticeira, maga e encantadora: uma maravilha! um primor
da natureza! pura excepcão a tudo quanto a prodigiosa mão do Divino Autor tem creado!...

- Não passa de lyrismo!...Não zombes nem me venhas com ironias, que são
despropositadas...Olha, Quinquim, que ella como te tenho dito muitas vezes, é bem merecedora
d’uma ode anacreôntica; possue uma correcção de flór - mas que endoidece a um santo...Se te
apraz seguirmos as ideas communistas ou de Frei Dolcino(*), empreguemos dualidade ou
communismo no negocio...O caso é seimples: digo a ella que venha logo de noite; ella vem; trago-
a aqui no quarto, achando-te de antemão escondido...debaixo da cama já se sabe...Falo-lhe, já se
vé, em coisas sublunares, e ella como boa rapariga que é, deixa-se cair no anzol, como os
habitantes do salso argento, como vós outros dizeis; apago a luz, e de noite todos os gatos são
pardos, já me entendes?

(Continua)
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* * * * *

Folhetim

mai, n.67, p.l; 17 mai, p.68, p.l; 24 mai, n. 69, p.l;
31 mai, n.7O, p.l; 7 jun, n.71, p.l; 21 jun, n. 73,
p.l; 28 jun, n.74, p.l; 12 jul, n.76, p.l; 27 jul, n.78,
p.l.

Sentada na varanda de sua casa estava ella, a gentil parda, engrinaldantte beleza de 18
vivas e provocantes primaveras, n’uma esthetica sem hesitação de sexo, ressumbrando
vergindades provocantes, affectando astúcias ingénuas d’uma gatinha nubente. Convenho que
não fosse uma Venus; d’accordo que não era um exemplar spcimen das grandes formusuras, nem
era positivamente de traços salientes d’uma plastica esculptural de Milo; mas o que ella é - belleza
ampla de carnes sadias. Carapinha (perdão cabello) encaracolado e negro, cintura uma
fragilidade, bocca um apetite a pedir beijos, os olhos negros, lusidios e profundos com scintilações
de nevrosete mulher histérica.

Eu e o meu amigo F... passeiando, passamos juntos a baloustrada da gentil mulata.
- Vés aquella mulher?
- Vejo, respondi eu.
- Aquella mulher, disse o meu amigo é uma folha escandaloza das Blasfémias de

Rochepim, destroncada, lida violentamente, repelida por sobre saltos, odiada, retomada, querida
nos fernesis d’uma alma em que o desejo nasce sob os ardores d’essa poesia insinoante, culpada,
maviosa e inquietante Foi minha amante.

- Tua amante?
- Sim, minha amante. Aquelle poema de carne de seduções quentes de mulher, aquelle

elegante collo já o abracei; já mordi em transportes febris esse pescoço moreno já apaguei com
beijos o sorrir dos seus lábios húmidos.

- E’s muito feliz. Explendida mulher!....
- Mas insuportável. Imagina, davão-lhe uns ataques de nervos que só o diabo podia aturar;

n’essas occasiões era perigosissima, agatanhava-me, mordia-me, rasgava-me o fato. Era um
inferno,... se tentava pór cobro aquelles disparates, chorava e redobrava de fúrias, deixando-me
sempre no rosto algum signal da sua nevrose.

- Ah!... ah!... ah!... cascalhei eu.
Não te rias. Amei violentamente aquella mulher e creio que amo ainda.
- Se a amas para que correste com ella?
- Porque era obrigado a viver nos lemites da rasão e aquella mulher matava-me

lentamente. As molas degestivas hiam perdendo as suas forças, os globulos cruoricos do sangue
enfraqueciam; as pulsações eram froixas, sentia vertigens e não comia. O meu medico fez-me ver
os inconvenientes de tal amôr e prohibiu-me a continuação da visitas a casa da minha amante.
Aquella mulher era um demonio ralhava-me redicularisava a minha pusillanimidade e obrigava-
me a satisfaser-lhe os desejos bestiaes.

- E açoites não te dava?
- Máu não te ponhas a redicularisar o caso.
- Com o queres que eu não graceje meu caro D. Jan, se és a vergonha dos Tenorios

lamechas.
- Ouve e depois analysa a monstruosidade d’aquella alma albergada n’um corpo de anjo.

Eu tinha perdido as forças physicas e com ellas a energia moral; era um ente que elle domava com
a facilidade com que uma creança doma um cão. Um rafeiro lambe humilde as mãos d’uma
creança que a maltrata; ella despresava-me acareciava-me como se festeja um animal que nos
encommoda e... eu adorava-a!

Senti-me um dia mais doente tinha febre e recolhi mais cêdo que o habitual para casa.
Entrei sem fazer barulho e surprehendia a ella e ao meu cabinda, ella semidentada u’um sophá de
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verga languida, voluptuosa, quebrada de forças n’uma prostração deliciosa de mulher satisfeita;
elle beijando-lhe a mão que ella lhe abandonava. A cabeça de Medusa que me tivesse cahido aos
pés não me teria surprehendido tanto; fiquei como pregado no soalho, quis fallar e não pude. Ella
sorria-me. Riso atroz!... Era o riso de Satanaz insultando a Providencia!

Ella levantou-se, apontando-me para a porta disse-me sem deixar de sorrir - Vai-te -
miserável rugi eu. Ella continuou a sorrir cascalhando - O teu cabinda é forte sadio e amoroso e
tú és um anémico; deves concordar que confrontando o prejudic ado és tú.

Ao terminar a sua narração, o meu amigo chorava e eu disia com os meus botões - Que
pedaço d’asno!

N’uma manhã da primavera
I

Cuimermina na solidão d’um boques

Rompera a alvorada!...
O espaço tingira-se d’um vivo carmim que por successivas cambiantes se tornara n’um

roseo claro, suave e aprasivel.
Para o Oriente se estendia uma facha doirada, esvaecida pouco depois por um branco e

brilhante clarão que se estendia nos ares.
As avezinhas poisadas no arvoredo faziam retombar pelo espaço as suas canções matinaes,

sonoras e melodiosas. Esperava-se vêr despontar no horisonte o astro-rei que n’aquella manhã
estava um pouco preguiçoso. Desprendendo-se porem d’esse enleio, surge por de traz das
cordilheiras escarpadas e serras fronteiras.

Então as avezinhas rodobravam com uma alegria immensa os seus sonoros cantos e no
espaço tocavam uma com as outras os seus vôos incertos e caprichosos.

A triste e aromatica violeta do rociado valle recebia em seu seio d’ouro o sol nascente. A
linda margarida não se offendia no seu pôder de virgem acceitando dos diurno luzeiro um beijo
matinal nas suas brancas pétalas, puras e immaculadas.

As bonitas relvas do prado, desprendendo gottas de orvalho sentiam um prazer infeffavel,
com os froxos e reanimados raios de sol. Tudo, emfim, rendia homenagem ao astro-scintillante
que, elevando-se no horisonte dourava as collinas fronteiras; beijava as campinas; sorria as flores,
argenteava os regatos e estreitava com um apertado abraço a natureza inteira.

Atravez do arvorêdo e das ramagens verdejantes, douradas pelos raios de sol Plácido
descobre uma menina toda bella e formosa... Parou por alguns instantes, esforçando-se por vêr se
a conhecia e em que se entretinha! Conhecel-a não poude mas entretinha-se a desfolhar uma
roza.

A passos incertos, Plácido tentou apoderar-se d’ella e, quando perto, o chilrear e o vôo
rápido d’um passarinho annuncia-lhe a sua chegada, fazendo-a despertar do silencio em que
jazia, e com a rosa na mão, meia sobressaltada e riso nos lábios, Guilhermina brada em voz baixa:

Bem vindo seja aquelle por quem ha dez annos suspiro e quem tem sido a causa de eu
habitar estes bosques, longe dos meus que me enterneciam, [?] e das amigas que me idolatravam.
Pronunciadas estas palavras, continua silenciosa, entregue ao pueril intretenimento, a desfolhar a
rosa que ainda conservava em suas delicadas mãos. De seus olhos desfiavam-se copiosas lagrimas
que iam orvalhar a rosa desfolhada que conservava em seu regaço.

Plácido fica por instantes contemplando-a pensativo e depois, com voz vacillante
murmura:

- Será acaso Guilhermina Candida de Annún
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II
Plácido e Guilhermina cm passeio pela floresta

Querida e nunca esquecida Guilhermina.
Foi para mim grande a surpreza o virvos encontrar deserta n’estes bosques, entregue á

doce contemplação da natureza, meditando no painel que o Eterno Creador desenrolou ante os
vossos olhos castos, puros e virginaes e vêr-vos entregue ás contemplações verdadeiras e puras
que arrebatam a alma humana e a faz semelhante aos espíritos angélicos.

Ignoro, porem, minha Guilhermina, a causa porque haveis abandonado o lar paterno e
vieste procurar esta solidão.

Não permittaes, sympatica Ermita, que eu continue por mais tempo silencioso e pensativo e
manifestae-me a cauza do vosso procedimento.

- Sim, sem duvida, Plácido, eu t’e explico:
Desde que fui obrigada pelos meus superiores a escrever-vos uma missiva em que me

mostrava com anciedade para entrar n’uma casa religiosa; d’esde que eu tão imprudentemente me
arrebatei dos braços do amor para, dizia eu então, professar, minha vida tem-se tornado um
martyrio e a alegria tão própria da mocidade tem-se transformado para mim só n’um
melancholico pensar, estado que denota uma affecção moral, que tem lançado minh’alma n’uma
lethargia d’onde só o ente adorado a pode tirar.

Eu amei-vos, sim, e durante esse tempo vivi tão feliz, quanto agora vivo triste e abatida,
porque uma parte da minh’alma vôou para longe, juntamente com o amor que eu tentei abafar.

Eu amei-vos e a vida inteira havia concentrado n’um só ponto: Amar-vos, amar-vos e...
amar-vos sempre.

Amei-vos de dedicação, ternura e extremosl Scismou meu coração, emquanto escura
neblina se não interpoz entre o meu amor e o objecto amado. N’um momento de louco desvairo
desabafei escrevendo tudo o que sentia meu coração, n’essa carta que tive a imprudência de vos
enviar, inda que coagida pelo amor paterno que sempre amei e de coração idolatrei.

Acabou-se, dizia eu então a sós comigo; acabou-se o que n’este mundo me prendia á vida,
finalizou-se o sentimento que me tornava orgulhosa por amar e ser amadal... Mas... apezar de eu
fazer por vos esquecer, não podia. Vivia, pensando toda em vós; pensava, vivendo toda para vos.

Eu sempre vos via, quer nos sonhos fantásticos em que vagueiava minha imaginação
desvairada; quer nas nuvens d’ouro, quando ia a sol nas vagas sepultar-se, ou quer no manto da
alvacenta neblina que velava o circulo da lual

Ahl Plácido, Placidol... Quando se ama pela primei...
Plácido com cabeça inclinada, leva meigamente suas mãos ás de Guilhermina e diz:
- Mas permiti-me que vos diga... vos ainda me não disseste a causa por...
- Ahl sim, torna Guilhermina, com quanto não tivesse vocação alguma para entrar em

qualquer recolhimento, a gravidade, porem, das circunstancias me forçaram a satisfazer os
pedidos de meus superiores, porem... por mais sacrifícios que fizesse para ahi me conservar, tudo
era baldado; e na noute, porem, de vinte e cinco d’abril, do anno passado, abandonei aquella casa
religiosa, pondo-me a caminho, sem destino algum; mas com ideas de viver na solidão d’um
bosque, até que aprouvesse ao Omnipotente o chamar-me á mansão Celeste...

- Mas dize-me, Guilhermina, despediste-vos de vossas superioras, na noute da vossa
retirada?

- Eu mesma, clama Guilhermina em voz alta e delyrante, recusando-se a deixar Plácido
balbuciar todo o seu nome; sou eu aquella, sim, que ha dez annos sacrificou a vossos pés um amor
puro e desinteressado; sou eu aquella que innocentemente se arrebatou dos braços do teu amor
para...

- Basta, diz Plácido...
Reconheço perfeitamente que es Guilhermina Candida d’Annunciação, filha do grande

general Heitor Pinto de Mascarenhas e de D. Clotilde Candida d’Annunciação Mascarenhas e
porisso permiti-me o apoderar-me de vos e o beijar-vos essas candidas mãos.

Em seguida Plácido offerecendo-lhe o braço, convida a a sair d’aquelle local solitário,
ameno e idolatrado por Guilhermina.
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- Nada, não o fiz, nem mesmo as próprias criadas d’isso tiveram conhecimento, do
contrario oppor-se-iam, até que o fizessem sciente a meus superiores, o que eu não queria de
forma alguma.

- Querida Guilhermina: - Não posso por mais tempo permanecer silencioso, e porisso, sem
demora alguma voz peço que me digaes quaes as provisões com que vos alimentaes; porisso que,
ha muito que estou analysando o arvoredo d’estas florestas e não vejo alguma fructifera?!...

- Não apparece por aqui arvore alguma fructifera, não, diz Guilhermina; mas graças a um
alão do convento, que foi meu companheiro de viagem para esta floresta, e que, com mil cuidados
o tenho instruído, para evitar a prematura morte que me aguardava, nada me tem faltado; porisso
que, até esta dacta inda se não quiz esquecer de me trazer o provimento necessário para a minha
sustentação, devendo até ser já aproximada a hora de sua chegado; porisso, será conveniente que
nos dirijamos ao local da minha provisória habitação.

III
Plácido e Guilhermina dirigem-se ao bosque

Alão no ermo aguardando a chegada da Ermita
Seriam cinco horas da tarde quando Plácido e Guilhermina penetram no bosque,

encontrando já ahi o alão que aguardava a chegada da Ermita, conservando junto de si uma
cestinha que havia trazido com os viveres destinados para a fugitiva religiosa.

Guilhermina parece que adivinhava que havia de ter na próxima refeicção, mais um nobre
commensal porisso que, fóra do seu costume por um cartão de visita, fez encommenda de mais
algumas eguarias que alão como sempre costumava, limpa e caprichosamente alli lhe apresentava
para que assim a ar livre, podesse Guilhermina offerecer uma opipera [?] refeição a esta nunca
olvidada personagem. Guilhermina assenta-se; convida Plácido a tomar posição a seu lado, e
pegando no guardanapo que cobria a cestinha estende-o nas húmidas e verdejantes relvas e
collocando sobre este os variadíssimos viveres que alão lhe havia trazido, assenta-se com Plácido a
seu lado e, a repetidas petições de Guilhermina, Plácido não poude deixar de annuir ao seu
pedido, servindo-se, com sua cara Ermita das iguarias que alão trouxera.

Foi curta a hora do jantar; mas Guilhermina não se esqueceu do alão, o seu caro benfeitor,
distribuindo-lhe alguns dos muitos mantimentos que sobraram.

Acabada a refeição, o alão bemfeitor ergue-se e Guilhermina levantando o guardanapo
sobre o qual havia collocado os viveres, dobra-o, colloca-o dentro da cestinha, e alão, agarando-
Ihe na aza com os dentes, põe-se a caminho, em direcção ao convento.

Plácido admirado e com os olhos fitos no humilde criado de Guilhermina, exclama:
- Grande é o poder de Deus!...
Guilhermina, ouvidas estas palavras, lança-se de joelhos sobre as húmidas relvas, e

Plácido, seguindo seu exemplo ahi fazem oração, dando infinitas graças Aquelle que reclama,
como de saphiras o manto azul do firmamento, que cobre d’um gelo eterno as encomiadas das
mais alcantiladas montanhas e que reveste os montes e as planícies de vastas e variadíssimas
flores.

Acabada que foi a oração, Plácido fita os olhos pensativo em Guilhermina e murmura em
voz baixa:

- Esperançai...
Vossa alma é um vazo cheio de preciosos balsamos, cuja fragancia enbriaga e faz bella a

vida!...
Ohl Como é grande, como é nobre a virtude, rainha do coração humano que tem por

bússola - Deus!...
Esperançai... Ohl como esta palavra sôa docemente aos meus ouvidos!... Como eu sinto a

alma arrebatar-se-me nos transportes de Jubylo ao pronunciar este nome!...
Esperança!... Vos sois uma flôr mimosa que dos jardins celestiaes o Eterno transplantara na

terra.
Quando a viandante caminha pelo deserto, por cima d’um solo arenoso e ardente, e

exposto aos raios d’um sol abrasador, se encontra alguma palmeira, que lhe offerece alguma
sombra ou alguma fonte, abriga-se aqui por alguns instantes do sol abrasador, mata além os
ardores da sêde e sente-se com novas forças para continuar a sua jornada.
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terrena, quase chamada vida, soisAssim vos, Esperança, n’esta longa peregrinação na
semelhante á palmeira ou oais no meio do deserto.

O homem caminhando sempre expesto ao fogo das paixões, por entre desgraças e
infortúnios, n’este valle de continuas amarguras que os homens chamaram mundo, encontra em
si um refrigério, o allivio que o ajude a supportar o peso da desventura até á hora derradeira
d’agonia.

O que seria do homem sem esperança e que seria da existência sem amor?...
Quem poderia salval-o do desespero que ia precipital-o no abysmo?!...
Ah! deixae; deixae aquelles aquem a fortuna tem sorrido durante toda a vida, porque o

homem que nunca teve uma consolação, nem um sorriso de fortuna, quem é que a faz caminhar
firme por entre o emmaranhado labyrintho de provações sem deslisar do dever?!

Quem, senão vos, Esperança, que lhe faz antever um sorriso de felicidade?!...
Ainda mesmo quando o horisonte de sua vida se acha toldado por nuvens negras, que

annunciam a proximidade da borrasca, ella descobre sempre uma estrella resplandecente, que o
gaia na senda escabrosa da vida... ó a Esperançai...

Sem vos a vida para o homem seria um tormento e o mundo uma habitação infeliz que o
precipitava no abysmo. Se encontrares um homem que não tenha esperança estudai-o e vereis
que é o mais infeliz de todos os homens.

Só vos é que podeis n’este mundo fazer trabalhar e soffrer sem desanimar.
O lavrador trabalha dia e noite durante um anno inteiro, ou pelos ardores do estio, ou

pelos frios do inverno, porque espera depois colher numa seara abundante, fructo das sementes
que lançara á terra.

O manta arremessa-se ás ondas do Oceano; arrasta contra si os perigos da tempestade,
lucta a braços com a morte, esperando a recompensa de seus trabalhos no porto da salvação.

Oh! Esperança!... aquelle philosopho que te comparou ao sonho d’um homem acordado
não te conhecia de certo, porque tu não es um sonho, mas sim uma realidade.

Qual é o homem que, no meio d’um infortúnio, não achasse em ti uma consolação?!...
Qual é aquelle que, tendo perdido um ente querido não foi beber em teu seio o cálice de

resignação?!...
Oh! bendicta sejas tu, Esperança, manancial inexgotavel de consolação a tantas atribuições

da vida!
Será tu como a fresca viração da tarde em tempo calmoso d’estio? como o arco-iris depois

da tempestade? ou como a nevoa que annuncia de longe ao nauta o porto da salvação ha tanto
tempo desejado?!...

Não, Esperança, não... todas estas comparações são mesquinhas e não dizem tudo quanto
significam.

(Plácido, olhando as horas no relogio).
Sim... Sim... só vos, cara Guilhermina, S... s... s... só vos ... é que ... (vê que a hora vae

adiantada).
A hora vae bastante adiantada, cara Guilhermina com os olhos banhados em labrimas

responde-lhe:
-Quereis-me já deixar, caro Plácido?!...
Pois ide... já que assim o quereis!...
E, agarrando-lhe as mãos, lança-se a seus pés, e em soluços diz-lhe:
Meu caro Plácido:- Peço-vos que jamais vos esqueçaes d’esta pobre infeliz!.... Ide .... Mas

por tudo quanto ha de mais sagrado vos peço que não façaes sciente a ninguém d’este nosso feliz
encontro.

Ide... caro Plácido,... E trazi sempre na mente o estar este bosque habitado por uma infeliz,
pelo demasiado amor que vos consagrava!...

Ide, meu bom Plácido
Plácido, ouvidas estas palavras cae aos pés de Guilhermina, e immediatamente os cabellos

e faces de Plácido estavam sendo banhados pelas lagrimas da inconsolada Guilhermina e,
bafando, chega de repente alão, que logo ajuda a prestar socorros ao infeliz.

Guilhermina, á chegada do seu bemfeitor, toma o chapéu de Plácido por vasilha, ata-lhe
um lenço ao meio, deixando as pontas do lenço em forma de uma aza, ficando as abas do chapéu
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de maneira que contivessem a agua, e alão, instruído de modo a fazer d’estas proezas, agarra
assim as pontas do lenço, dirige-se a um regato, que ficava um pouco distante, e d’aquella
pretendida forma conduz a agua a Guilhermina.

A sympatica donzella, manejando um pouco o corpo, para ficar de forma a poder levar aos
lábios do infeliz a taça provisória, que continha a agua, consegue a muito custo a que o infeliz
Plácido bebesse para matar a sêde, e em seguida principia caridosamente a enxugar, com um
lenço, o rosto molhado de Plácido e de que suas lagrimas haviam sido a causa. Entretanto,
Guilhermina, radiante de formosura, aguardava que esta victima Querida fulminada
intempestiva mente pelo raio destruidor do amor juvenil, que o havia prostrado, voltasse, pelos
seus cuidados e solicitudes, ao seu estado normal.

De quando em quando erguia seus formosos olhos para o céo, permanecendo n’aquella
attitude pensativa, como que, implorando o auxilio celeste para aquelle que; por um momento,
julgava ter sido ceifado pela fouce inexorável da implavel parca.

O silencio era profundo Guilhermina estava abysmada em tétricas meditações, pois
ignorava quaes as consequências d’este inexperado incidente que, a maugrado seu, por força
contemplava.

Guilhermina, notando nos lábios de Plácido que elle fazia esforços para balbuciar algumas
palavras mal articuladas, segreda-lha ao ouvido:

-Acaso terei eu a felicidade de vos ver em breve restituído a luz da vida, que eu julgava
para sempre em vos instincta?!

Oh! Deus Eterno!... Quanto soi bom para vossos servos?!... Como é certo vos velardes
constantemente pelos vossos filhos, com mais solicitude, do que a mãe vela pelo querido filhinho
que constantemente aperta contra o seu coração?!...

Plácido nada responde, mas levando as mãos á testa, e fazendo um pequeno esforço para se
mover, abre os olhos, advinhando-se em seu sorriso o demasiado amor que lhe consagrava.

A imaginação de Plácido cheia de illuzões, a sua alma cheia de luz, d’alegria e d’esperança,
mostrava-lhe um futuro de venturas sem fim.

De repente passou-lhe uma nuvem pelos olhos.
Aquella nuvem fluctuava atravez d’uma nevoa espessa e sombria. Em meio d’esta nuvem

appareceu-lhe a figura sympatica de Guilhermina, com olhar triste e humedecido pelas lagrimas
e os olhos pálidos e entreaberto, enviando-lhe um suspiro.

A formosa Guilhermina vestia de branco, com os seus cabellos louros a cairem-lhe como
chuva d’ouro sobre os seus torneados hombros, fazendo-os mais formosos, mais poéticos, e, com
os braços caidos, estava contemplando-o.

-Querida Guilhermina, diz Plácido, deitando-se-lhe nos braços - peço-vos que metigueis
vossa dor e que enxugueis vossas lagrimas.

Fui, é verdade, prostado pelo amor, como o é pelo raio o robre [?] da alcantilada
montanha; veio a serenidade, e portanto não tendes motivo de dôr.

Em vos vendo alegre e contentemente que mais devo ambicionar?!...
Mas não partirei, para que vos traquillizeis sem a vossa companhia.
São estes os anhelos do vosso coração?!...
-Não, Plácido, não!... Isso seria exigir demasiado...
Parte; mas nunca vos esqueçaes que fico n’esta trites solidão. Mas quem Sabe quando nos

tornaremos a vêr?I...
-Quando quizerdes responde Plácido.
-Sim ... Sim ... - Diz Guilhermina.
-Queres que o jure?
-O que eu quero é que sejas feliz.
A vontado do homem, meu caro Plácido, não é bastante para quebrar os elos entrelaçados

pela misteriosa mão Da Providencia.
Assim tem sido e será sempre.
Portanto parte e sede feliz durante vossa auzencia.
Ide... e eu enxugarei minhas labrimas...
Aquellas palavras resoavam nos ouvidos; como o vaticínio d’um propheta, indo cair uma a

uma no seu coração, como as gottas que se desprendem das pétalas d’uma flôr.
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O semblante de Guilhermina ia serenando, á medida que a palavras se lhe desprendiam
dos lábios. Plácido, pelo contrario, com cabeça apoiada nos braços de sua querida Ermita, chorava
em silencio, exhalando de quando em quando profundos suspiros.

Quantos são formosos e poéticos so pensamentos que alimenta um cerebro de vinte e
quatro primaveras, diz consigo Plácido, e depois exclama:

-Guilhermina:-Tu que, segundo tua vera exposição foste arrastada aos claustros e d’ahi,
como por encanto te encontras n’este majestoso valle, que parece delicias competir com o Eden do
paraizo terrial; tu que, como por encanto, te encontras, á semelhança da terna andorinha,
sustentada pela mão invisível de Deus, tu que, apezar das austeridades porque tens passado,
pareces a meus olhos, mais um [?] angélico, do que uma descendente da nossa desventurada e
malfada mãe Eva, dizei-me:

Que resoluções tomasteis vos ao embrenhar-vos n’esta floresta?!...
Projectarieis vos passardes a vida n’esta triste solidão qual Ermita de Thebayde?!...
Seria a vossa resolução dardes pressa a terminar vossos dias pelas austeridades a que

voluntariamente vos entregaste?
Ou seria a vossa resolução... quem sabe, o passardes os últimos dias de vossa vida junta

d’um marido que vos idolatrasse, depois de haverdes recebido pelo sacro hymineo, que a Egreja
approva e administra a seus filhos predilectos?!... Ah! por quem sois dizei-me; dizei-me qual a
vossa resolução, e não sejaes d’esta vez ingrata, deixando-me espectativo por mais tempo, á espera
d’uma responsta que vos devo merecer.

Guilhermina fica taciturna por momentos e se o seu desejo não era atormentar o seu
bemvindo hospede, que anciosamente aguardava uma resposta, como aguarda, com anciedade, a
recemnascida tutinegra a gotta do orvalho, que seus paes lhe trazem pressurosos, para lhe
metigar a sede, todavia esta casta donzella, timida e recatada, passando-lhe pelas faces esse pudor,
que respiram sempre as lamas puras e virginaes, a custo apresenta um triste suspiro e, quasi que
no meio d’um accidente, balbucia:

-Querido PIacido:-Para que vos empenhaes em fazer-me recordar um passado tão
doloroso, se o presente é tão risonho?!... Para que me fallaes ainda n’essas negras nuvens que inda
ha pouco eram a causa da tristesa e melancholia d’este pobre coração?!...

Plácido, ouvidas estas palavras, empalideceu e sentiu grande calor na cara e seu coração
bater-lhe com mais violência que de ordinário.

...... E mesmo, continua Guilhermina essa rapida resolução que, com anciedade, vosso
ouvidos esperam e pretendem cuidadosamente ouvir, não se me tornará acaso compromettedora,
sem que pense maduramente?!...

Meu coração não precisará saber o que ainda ignora?!...
Este assumpto não deve precipitar-se, porque aquillo que se até ao pé do altar só se desata

no tumulo!... [?]
Plácido, um tanto exaltado, dirige-se para Guilhermina:
-Então em que pensaes?!... Acaso não tereis palavras com que me responder?!
Haverá para mim coisa mais nobre que tomar interesse por uma donzella, que deveras

amo, estremeço e adoro?!...
-Meu Deus!... exclama Guilhermina. Eu não comprehendo o que...
-Exijo que me respondaes... Amo-vos e espero...
Guilhermina pallida e commovida, baixou os olhos, e Plácido contemplava-a, com olhos

humedicidos pela commoção.
Indubitavelmente, aquella situação era assaz ambaraçosa a Guilhermina, porque temia que

talvez um Sim, fosse a sua desgraça futura.
Porém, levantando os olhos e fitando-os no formoso semblante de Plácido, sentiu que o seu

coração lhe estremecia de amor, e força-se, portanto, a balbuciar as seguintes palavras:
-Creio, meu caro Plácido, não se vos offerecer duvida alguma o eu haver-vos enviado

outr’ora essa cruel missiva, que foi a causa de se cortar, até hoje, as nossas relações intimas; mas
fazel-o, assim, coagida pelo demasiado amor que consagrava a meus Papás.

Que o haver-me ausentado d’essa casa religiosa e haver-me escapado ás vistas e carinhso
de minha familia, embrenhando-me n’esta floresta, nunca fôra, realmente, com idêas de passar
meus dias, qual essa Ermita de Tnebayde; mas dera, sim, este passo, talvez temerário, quem sabe,



57

e

para que o tempo que tudo gasta, mas também tudo aclaréa, podesse, emfim, no meio d’esta mata
formosíssima, descobrir o horisonte de meus sempre dourados sonhos.

Effectivamente, como que por encanto e, inexperadamente, vejo o que dantes só eram
phantasias, hoje trocadas em puras realidades.

Agora... nada mais me resta, só vervos alegre e contente; e ver-me um dia... unida a vos
pelo mistico laço do hymeneo sagrado... Comvosco, sim, que o Senhor parece que creou para
mim, afim de virdes a ser a minha felicidade.

Portanto, saiamos, Plácido; e se vos apraz, dirijamos, sem perda de tempo, os nossos passos
áquelle suspira do lar paterno, afim de eu ahi saciar meus desejos, e terminar meus ais, abraçando
e dando um meigo osculo áquella minha carinhosa Mama, que tantas vezes me beijava e apertava
contra seu seio.

Vamos, querido Plácido, porque quero ver e abraçar meus Papás, pallidos de dòr e
commovidos pelas labrimas que por minha causa, hão derramado.

Ah! minha Mamã... Minha extremosa Mamã!...
Parece-me inda estar ouvindo aquellas palavras que vos me dirigeis na occasião da minha

retirada para o convento, beijando-me a fronte, e cobrindo-me de pranto:-Guilhermina, minha
filha; -Não esqueçaes minha amargura; durante vossa ausência, minha vida será um gemido
interminável; porque, ao separ-vos de meu lado, creio que perco metade de meu coração!...

Ide, querida filha; e Deus vos proteja.
Vamos, Plácido, porque áquellas palavras balbuciadas por minha boa Mama, inda

permanecem e permanecerão em meu coração, como que esculpidas, em caracteres indeleveis.
Vamos, bom Plácido... Saiamos!....
-Pois preparae-vos - diz Plácido, olhando pensativo o relqgio e notae que ... passam já tres

quartos do meio dia.
Ajuntae todos os andrajos, por ordinários que sejam, porque deverão fazer falta.
Guilhermina, com um riso gentil nos lábios, cumpre apressadamente as ordens de Plácido,

fazendo uma pequena trouxa, põe-se ambos a caminho, tendo o fiel alão por companheiro.

IV
Plácido e Guilhermina abandonam a floresta

Era uma hora da tarde, quando Guilhermina e Plácido se poseram a caminho,
abandonando a floresta, tendo por companheiro o fiel alão.

Guilhermina, ao abandonar o bosque, não poude deixar de orvalhar, com copiosas
labrimas de saudade, as floridas relvas, que todas as manhãs lhe sorriam e durante o dia
contemplava.

Porem, Plácido não podendo ver sua cara Guilhermina permanecer n’aquelle estado
melancholico, diz-lhe: - Se Deus lança o bem sobre as creaturas, também ha-de lançar a dôr;
portanto, ao lado da pena que vos dilacera o coração, Guilhermina, deveis pôr o esquecimento.

Guilhermina poude-se conter por alguns instantes, mas de quando, em quando, as
labrimas assomavam-lhe aos olhos.

- Guilhermina, continua Plácido... Julgo conveniente o tomarmos o caminho em direcção á
aldea de A ... poir ser menos transitada, afim de vêr se poderemos conseguir o chegarmos á
cidade, sem que sejamos vistos por pessoa alguma.

Assim continuam pressurosos a sua jornada, por caminho pouco frequentado, pelo meio
de florestas e montanhas, evitando com cuidado as cidades e aldeas; porem, á distancia de quatro
léguas da aldea de A ..., Guilhermina depara-se com Alzira menina orphão de pae e mãe e que
havia sido sua antiga amiga do convento, a que a casualidade colloca na sua passagem, com
sorriso nos lábios e olhar meigo e carinhoso; no meio d’um contentamento inexplicável,
Guilhermina chorando de alegria, por tão feliz encontro, abraça-se na sua querida Alzira, não
podendo pronunciar uma só palavra, occupando-se tão somente em beijar-lhe as faces e em
limpar seu rosto banhado pelas lagrimas.

Porem, Alzira, com riso nos lábios e um ar jovial, exclamo docemente:
-O que é a amisadel...
Haverá por ventura palavra mais doce, mais harmoniosa; mais soblime e mais excelsa que

a palavra amisade?!...
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Esta palavra que se não pode pronunciar Sem que sintamos em nós um abalo de alegria, de
deleite; de jubylo e de praser?!...

Ahl com certeza que não
Esta preexcelsa palavra que hoje é tomada em sentido mui diverso do que deveria sel-o,

pode talvez dizer-se que é mais elevada que a palavra fraternidade.
Não quero dizer com isto que a fraternidade não seja também amisade, mas só em certos

casos.
A amisade, sendo verdadeira, nunca é realmente violada, por maior abalo que sofra.
A misade, nunca é interrompida a troco de qualquer riqueza, a mais preciosa que seja. É a

esta amisade que eu chamo verdadeira, e não essa outra em que qualquer a toma e que mais
deveria significar interesse que amisade.

Em todos os tempos, em todas as edades, e em todas as condicções esta palaVra foi sempre
mais apetecida que todas as riquezas. Pois de que serviria em deitar-me em fofo leito, n’um quarto
machetado de diamantes; ter as preciosas cortinas amarellas, ter um cofre rochedo d’ouro, se não
possuia amigas?

Com certesa de nada me serviria tal riquesa e viveria indubitavelmente inconsolável.
N’este meio tempo Guilhermina vê Plácido como que abstracto, colhendo florinhas no

fronteiro muro diz-lhe:
-Plácido... desculpael... E isto effeito da amisade terna e desenteressada que dedico a esta

minha amigai... É Alzira, orphão de pae e mãe, aquem sempre amei, durante a minha
permanência no claustro.

Se a tive por amiga e como que anjo tutelar no convento, desde já vos peço, Plácido, que a
tomemos por companheira de viagem e para que seja d’ela para o futuro nossa commensal no lar
domestico que, se assim aprouver a Deus e á Virgem, vamos estabelecer.

Plácido, commovido, pois não para menos, convida Guilhermina Alzira a seguir viagem,
visto estar-se fazendo bastante tarde, ao que ellas annuiram.

Guilhermina procura saber de sua querida Alzira o que e trouxera alli e se havia também
abandonado o convento, ao que Alzira respondeu:

- Tres mezes depois da vossa falta no convento, vi-me obrigada pelo [?] saudades que meu
coração [?] a abandonar aquella casa religiosa, dirigindo-me logo a casa de vossos papás. Quando
batia á porta, abre-se de repente uma janella, e uma senhora, (era vossa mamã) me pergunta o
que eu pretendia ao que lhe respondi: - Desejava falar com a ex.ma sr.a D. Guilhermina [?]
Anunciação.

Ella mesma é quem me vem abrir a porta da sala e, depois dos devidos cumprimentos,
manda-me assentar:

Então procurava minha filha, Guilhermina?!... Me diz vossa Mamã, agarrando-me as mãos
e cobrindo-m’as de lagrimas e beijos. Pois sinto não poder dar-lhe informações algumas, pois ha
muito que se acha recolhida n’um convento e ha mais de dous annos não tenho noticias suas,
receiando mesmo da sua saude.

[?], menina Guilhermina, o ter que lhe dar a noticia de vossa retirada do convento; todavia,
ainda permaneci silenciosa por algum tempo. Vossa Mamã, porém, enxugando com o avental ás
lagrimas, que continuamente se reproduziam uma a uma nas faces, diz-me soluçando:

Então conhecia minha filha Guilhermina?!...
Ao que lhe respondi:
Inda não haverá trez mezes que era minha companheira de quarto, no convento das

Carmelitas. Amavamos uma á outra, como irmãs.
Como é que, sendo minha filha Guilhermina, companheira de quarto de v. ex.a e sabendo

onde reside, vem aqui procural-a?I... me pergunta.
Certamente, e sinto explicar-me, lhe disse, com voz cortada por soluços, e com os olhos

desvairados cheios de lagrimas e arquejando, com o rosto contrahido pela dôr: - A filha de v. ex.a
abandonou o convento no dia vinte e cinco d’abril, sendo este o motivo que me levou a proceder
de igual forma, por as muitas saudades que meu coração por ella sentia.

Como?!...Exclamou vossa Mamã, levando as mãos á testa.
Minha filha abandonar o convento?!...
Pois terei eu a infelicidade de não mais a tornar a ver?!...
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eu

- Então d’esde que abandonaste o convento tendes sempre feito companhia á minha
Mamã?!...

- ... E com muito gosto; pois sinto deveras sua posição e o quanto se lastina e chora por
haver perdido seu esposo na Afri...

- O que?f... Que me dizes Alzira?!... Pois eu já não tenho Papá?!... Meu Papá já não
existe?!.... Ah! Alzira... querida Alzira... que já não possuo o meu querido Papál... Ah! Alzira!...
Querida Alzira, como sou infeliz!...

-Não choreis, lhe diz Alzira, inter iormentecommovida. Não desanimeis, minha irmã.
Escutao, lhe diz com mais terno accento, porque inda tendes a saptisfação de ir abraçar

vossa inconsolável Mamã. E crê de que o vosso regresso encantarão seus últimos dias.
Uma grande commoção occultou aqui a vez de Guilhermina; e depois d’um curto silencio

que Alzira, tão perturbada como ella não ousava romper, Guilhermina disse já suffocada e
desprendendo-se de seus lábios um doloroso o commovente ai.

-Ai!... Alzira... Alzira!... Que nem ao menos me resta já o beijar o frio cadaver de meu
estremoso Papá?!....

E n’uma terrível commoção atira-se de repente nos braços de Alzira, o exclama:
Aií... Alzira, minha querida Alzira?!...
Quem sabe se fora eu a causa de sua morte?!...
Quem sabe se fora eu a causadora de meu Papá se haver somido mais depressa no pó do

tumulo.
Foi certamente a minha desobediencia, que o fez baixar mais cêdo á sepultura fria,

escondendo-se para sempre a meus olhos?!...
Ai de mim, querida alzira, querida Alzira!...
Melhor me fôra o não haver nascido.
E pondo-se de joelhos, juntou as mãos; ergueu os olhos ao céo, pedindo ao Senhor que lhe

enviasse as suas celestes consolações e aligeirasse os seus soffrimentos.
Deus attendeu ás supplicas d’esta candida alma, formosa como a açucena, radiante de gelo em
manhã de primavera. E de repente um doce somno veio reparar-lhe as forças do corpo e os
sonhos mais ridentes lhe restituíram tranquillidade á alma.

Viu-se em sonhos n’uma escura floresta; um raio de sol allumiava as espessas trevas do
bosque, e vê assentado tranquillamente, ao longe, o general, seu chorado Papá, n’uma relva
matisada das mais bellas flores. Estava cheio de vida escorria-se alegremente para sua filha.

Guilhermina dirige seus passos para junto de seu Papá, abraçando-o e beijando-o
meigamente e assenta-se em seu regaço, com cabeça apoiada em seus hombros e exclama:

-Ah! meu Papá... meu querido Papá!...
Quanto tenho sido infeliz?!...
Mas como está aqui sósinho, sem apparecer ha tanto tempo á nossa Mamã que chora

tanto... e tanto...
Meu Papá, sae d’aqui e acompanhe-me para junto de minha boa Mamã.
Olhe, Papá, não fez idêa da alegria que ella não sentirá ao ver-nos juntos de si.
Ande Papá... Andei...

Ah! meu Deus!....
Succegue e oiça-me, minha senhora, lhe disse. Escutae-me: - Eu promptifico-me a

apresentar aqui a menina Guilhermina, e crea v. ex.a que não abandonarei esta casa emquanto a
não encontrar.

É-me realmente impossível, menina Guilhermina, descrever aquella scena tão
commovedora.

- Mas como?!... diz Guilhermina - Sabias onde eu habitava?
- Não, menina Guilhermina, mas como durante os tres mezes, depois da vossa retirada, era

quem vos mandava os viveres por alão, resolvi pois, esperal-o fora do convento e seguil-o.
Mas como ele corresse de forma a eu não o poder seguir, acompanhava-o com a vista,

fixando-a no ponto onde se elle escondia, e dirigindo-me a esse local, collocava ahi um pequeno
signal, para no dia seguinte ahi o esperar, procedendo de igual forma; e era assim que, de marco
em marco, aguardava ir encontrar-vos minha Guilhermina.
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O velho general, depois de um profundo silencio, dirige as seguintes palavras á sympatica
Guilhermina, sua filha:

- Menina... Dirigi-vos a casa de vossa Mamã; mas nunca lhe fareis vêr que estivesse
comigo.

Ide, menina, minha filha, que eu prometto-vos não deixar decorrer muito tempo que vos
não vá fazer uma surpreza, a vos, menina, e á vossa Mamã.

Ide, minha filha, porq...
Guilhermina, accordando de repente do extasi, em que sua alma se havia enlevado e

vendo-se sosinha na presença de sua querida Alzira e Plácido, fica mergulhada na mais profunda
tristeza; e, com os louros cabellos desarranjados e rosto banhado em lagrimas, suffocada, exclama:

Ah! illuzão... fatal illuzãol...
Agora, sim; Agora é que eu conheço o quanto minha sorte é cruel!...
- Vamos, diz Plácido. Succegae... Saiamos d’aqui... Andae... resignae-vos...
(Guilhermina abrançando-se no pescoço d’Alzira).
- Mas, ai Alzira, - Alzira... Que não mais torno a vêr meu querido Papá!...
A muito custo conseguem a que Guilhermina se ponha a caminho, e dirigindo-se para a

cidade, percerrem grande parte do caminho sem descançarem. A noite começava a envolver a
terra nas suas trevas, e os viandantes trepavam com custo, ao topo d’uma alcantilada rocha, e se
mettera n’uma caverna, para n’ella pasarem a noute, sem terem que temer dos animaes ferozes
durante o somno.

De madrugada poseram-se a caminho e, a pouca distancia, avistaram um valle, com
muitos arvoredos, mais a diante campos festeis, que se estendiam até uma grande aldêa, cujos
telhados se descortinavam, no meio d’uma floresta.

Descasaram ligeiramente a colina, não cessando de dar graças a Deus por não haverem
morrido no deserto. Á porta da primeira habitação encontraram assentado um camponez, e
Plácido dirigindo-se a elle, pergunta-lhe se estavam muito longe da cidade de C... ao que lhe
respondera, que tres horas e meia de caminho seria bastante para entrar na cidade.

Plácido, olhando o relogio dirige-se para as suas caras companheiras, e diz:
- São duas horas e meia; porisso, como estamos tãoperto da cidade, julgo conveniente o

descansarmos aqui um pouco, fazendo horas, para entrarmos de noute.
Concordaram e todos se assentam juntos do pobre ancião.
Viram dous indivíduos atravessarem uma agra, ambos com enxadas ao hombro, e quando

perto, ambos cochicham um para o outro, aproximando-se cada vez mais.
- É, diz o pobre ancião, minha filha e genro, que vem dos campos.
Os dois esposos saudaram-nos e assentaram-se em frente dos viandantes, não tirando os

olhos da formosa Guilhermina, que enxugava, com um lenço, o suor do rosto. O pobre velho
camponez, vendo que sua filha e genro contemplavam tanto aquella senhora, como que a
tivessem visto algum dia, perguntes essa senhora:

- Conhecias-lhe?I...
- Ahl se conheço responde o genro.
Quantas e quantas vezes em pequenina eu pegava n’ela ao colo e a beijava.
Inda não havera quatro annos que eu a ia ver ao convento das Carmelitas...
-... Como?!... diz Guilhermina. O senhor conhece a mim?I...
- É verdade... É filha d’uma familia muitíssimo nobre; filha d’um grande general, aquem

ha pouco o acompanhei como camarada, para a África, afim de combatermos contra os Inglezes,
deffendendo nossas possessões.

- Mas elle morreu n’esse combate?!... diz Alzira para o camarada.
- Morreul... Morreu!...
Elle assim nos ordenou que disséssemos; mas eu ainda o hei-de vêr e abraçar, e não ha-de

levar muito tempo.
- Ah! meu Deus grita Guilhermina erguendo os mãos e olhos para o céo?I...
Meu papá inda será contado no numero dos vivos?!
E fica impaciente, não podendo permanecer alli por mais tempo. Convida Plácido e Alzira

a seguir viagem, para dar o quanto antes esta noticia á sua inconsolável Mamã. Convida ao
mesmo tempo o excamarada de seu Papá, para os acompanhar ao que elle se recusou.
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Vamos, diz Guilhermina, levantando-se.
Mas quem sabe, oh! Alzira se ella me receberá como filha predilecta?!...
Quem sabe se ella me lançará a sua bênção? - Quem sabe, mesmo, se se recusará a fallar-

me, tudo pela minha desobediencia?!...
Mas vamos, porque me lançarei a seus pés, qual filho prodigo que, tendo fome e frio, e

vendo-se abandonado de Deus e dos homens e sua miseia ser tanta, se dirigiu ao lar paterno,
dizendo a seu Pae:

Meu pae... Pequei contra o céo e contra vos. Já não sou digno de vos chamar jamais vosso
filho, e fazei-me portanto o ultimo dos vossos criados.

Meu Pae!... Tenho fome e frio, e vejo-me abandonado de Deus; de meu Pae e de todos os
homens!...

.... E seu pae, vendo a mansidão do filho, que tantas lagrimas lhe via feito derramar,
mandou, sem perda de tempo, os seus criados, que lhe trouxessem a roupa mais preciosa; que lhe
posessem annel no dedo e calçado nos pés. Que matassem o bezerro mais nutrido do seu rebanho,
branco de pelle, tenro de um anno, e que preparassem um banquete, para celebrar a vinda de seu
filho que elle ha muito julgava morto e havia ressussitado; que elle julgava perdido, e tornou a
encontrar.

Eu, como este filho prodigo, irei, com muito respeito, também, diante de minha extremosa
Mamã e dir-lhe-dei:

Minha boa Mamã:
Eis a vossos pés a vossa filha desobediente; eis a vossos pés aquella, por quem haveis

derramado tantas labrimas e que reconhecendo a vossa falta, vem hoje humildemente a vossos pés
implorar-vos perdão.

Vamos!... Levantemos-n’os pois, sim!.... Levantemos-n’os e saiamos n’Esta mesma hora pra
junto de minha boa Mamã.

Irei!... Correi, com os braços abertos e apertal-a-hei contra o meu pobre, triste e magoado
coração.

É junto de minha boa Mamã que eu irei repouzar tranquilla e ahi fixarei minha habitação
até ao derradeiro suspiro.

Que Mãe se esqueceu de seu filho a ponto de não ter mais ternura com uma parte de suas
próprias entranhas?!

E quando alguma haja assim, a minha não se haverá de mim esquecido.
Ella me receberá, estou d’isto segura. Ella abraçar-me-ha e a doçura que eu não sei

explicar, se fará sentir no fundo do meu magoado coração.
Saiamos pois. Saiamos e sem perda de tempo. Nada de dilatar que, todo o instante de

demora, é uma nova perda para mim.

V
Plácido, Guilhermina e Alzira entram na cidade de C...

Eram quatro horas, quando Plácido, Guilhermina e Alzira se despediram do pobre ancião,
camarada do nobre general e de sua esposa, dirigindo-se para a cidade de C... onde chegaram,
seriam oito horas e meia da noite.

- Plácido e Alzira diz Guilhermina: com rosto pálido e olhos amortecidos:
Eu não me vejo, n’este momento, com coragem bastante, para apparecer deante de minha

extremosa Mamã...
E lançando em volta de si uma vista attenta, e pensando na desolante miséria em que se via

sepultada, começou a gritar:-Ah! Mamã, minha boa Mamã!...
Os soluços e as lagrimas suffocavam seus lábios e só lhe deixava pronunciar este nome

consolador de Mãe.
- Guilhermina, diz Placido-não vos afflijaes... iremos pernoitar hoje em qualquer hotel da

cidade, e amanhã ireis para a companhia da Vossa Mamã!... Não choreis ... Sigamos.
Vagarosamente, subriam a rua da Restauração, indo-se hospedar no grande hotel Aguia

d’Ouro, estabelecido ao cimo d’esta rua.
Guilhermina e Alzira, ao chegarem a sala assentam-se, porem, Plácido permanecendo de

pé e enxugando, com um lenço, o suor do rosto, pergunta-lhes:
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[aqui faltou-nos um techo da história]

-Estou um pouco cansado da viagem; porisso não poderei acceitar Altino.
-Pois eu desejava me entreter um bocado e n’esse caso, vou-me até ao theatro, diz Altino

levantando-se e dirigindo-se para Plácido, afim de se despedir.
... Bom dia... Desejei ver-te, Plácido, e se te for prestável... rua d’AIegria 1302.
... Minhas, senhoras...
Guilhermina e Alzira corresponderam com uma pequena venia.
- Estás um asno. Diz Plácido.
- Em que se occupará? - pergunta Guilhermina.
Ora, em que se ha-de occupar - respondeu Plácido, trinchando a carne. Das café para

casa da batota e da batota para os cafés...
- Miserável...- Exclama Guilhermina, pensativa.
... Um rapaz d’aquellesl...
- ... Vá, deixemos-n’os de palavriados que não enchem a barriga-diz Plácido deitando um

bocado de carne no prato de Guilhermina e outro no de Alzira.
- ...E alão?!... Coitadol... Deve ter fome...
- Manda-se-lhe deitar alguma cousa na cosinha-diz Plácido.
- Nada. Responde Guilhermina - alão não sae de ao pé de mim. E principia a deitar-lhe

um bocado de carne que tinha em seu prato.
Acabado que foi o jantar, levantam-se e dirigem-se para a sala de visitas, onde Plácido,

estendendo-se n’um canapé e reclinando a cabeça, ahi se entretem a ler o jornal O Primeiro de
janeiro e a saborear o charuto, emquanto que Guilhermina se entretem a fallar com Alzira, a
respeito da conversa emque haviam ficado antes do jantar.

Plácido, vendo que a tristeza se estava apoderando cada vez mais de Guilhermina, diz-lhe,
levantando se:

- Ora, adeus adeus!... Correi um vés sobre o passado. Para vos o dia de hontem deve ser
um sonho.

-Tendes razão, Plácido!... Um sonho horrível!... Espantoso!...
E Deus queira que...

- Que tomam?!...
Alzira olhando para Guilhermina, que se conservava pensativa, com os braços cahidos no

regaço, e vendo que nda respondia, olha para Plácido e responde-lhe.
- Eu nada senhor Plácido.
- E vos Guilhermina?
- Nada me aparece; mas mandae vir alguma coisa paa vos e alli para a menina Alzira, e

comei em quanto eu vou escrever uma carta.
- Uma carta?!... diz Plácido.
- Uma carta, sim; uma carta para a rainha Mamã, dando-lhe parte da minha chegada aqui

á cidade, e para lhe perguntar ao mesmo tempo se me recebe em sua casa e se...
- Para que?!... Interrompe Alzira.
- Deixae-a, - diz Plácido para Alzira. A idea é boa...
...E porque mesmo, continua Guilhermina, pormeio d’uma carta fallar-lhe-hei em coisas,

que não poderia expôr pessoalmente.
Fallar-lhe-hei em vosso nome, Plácido, que foste meu companheiro de viagem e que é por

vos que...
-... Isso, diz Plácido, esfregando as mãos e passeando na sala.
- Que não posso deixar de me unir...
- Bom... BomI... Quereis penna... tinta e papel?!... Esperae um pouco. Já venho.
... Aqui está papel tinta e pennal...
Mas julgo conveniente tomardes alguma coisinha, antes de principiardes a escrever,

Guilhermina.
Guilhermina não attendeu, e tomando uma folha de papel e mettendo a penna no tinteiro

dispoz-se a escrever a seguinte carta:
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- Hade-se apagar, sim; hade-se apagar!...- diz Alzira. O esquecimento, essa grande
consolação da humanidade, não duvideis, Guilhermina, estenderá o seu impenetrável manto sobre
o passado. O sol radiante do vosso pátrio céo o vento puro das vossas montanhas farão dissipar os
miasmas que envenenam o vosso coração, e por ultimo, o inexgotavel amor da vossa extremosa
Mamã, tudo embellezará.

- Pobre Mamã!... Exclama Guilhermina, n’uma commoção horrível.
Aquella exclamação dolorosa, nascido do fundo d’um coraçAo esmagado fez assomar as

lágrimas aos olhos de Plácido e de Alzira.
- ... Bom, diz Plácido, quando quizerem descansar estou ás ordens. O vosso quarto,

Guilhermina, é o n.° 6 e da menina Alzira...
- Nada, diz Guilhermina, eu quero ficar com a menina Alzira!
- N’esse caso, diz Plácido, deveis utilisar-vos do n.° 3 que é mais commodo.
- Bom, Plácido muito boa noite.
- Boa noite.
- Senhor Placidol... Diz Alzira, fasendo uma pequena veina.
- Muito boa noite, menina Alzira. Plácido lançando mão do candieiro e do jornal dirige-se

para o seu quarto.
De madrugada, Alzira, levantando-se, e depois d’uma nova conferencia com Guilhermina,

põe-se a caminho, para cumprir o mandato de sua querida e dedicada amiga, chegando ao
palacete as oito horas e meia da manhã; e logo que chega ao portal fita os olhos nas janellas,
avistando a infeliz senhora, Mamã de Guilhermina. Corre e sobe apressadamente as escadas,
abraçando-se na sua inconsolável amiga.

- Então, Alzirinha, trazeis-me algumas novas consoladoras?
Ah! Alzirinha, Alzirinha, comque immensa alegria se imunda de Jubilo e de prazer o meu

espirito, ao ver vos entrar e abraçar-me tão alegre e contente?!...
... Oh! Alzirinha, trazeis-me algumas novas de minha filha?
Respondei-me!... Dizei-mel... Oh! meu Deus!...
Era desesperadora a inquietação de D. Clotilde.
- Alzira responde-lhe: - Vossa filha inda é contada no numero dos vivos e parece-me um

anjo todavia, dir-vos-hei e sem rodeios que a acompanha uma paixão, que a levará á sepultura, se
vos opposerdes a consequeção de seus dezejos.

A menina Guilhermina é uma martyr da vocação. Bem sabeis que lhe quero como irmã e
que lhe desejo todas as felicidades. A sua pallidez e a sua eterna melancholia preoccupou-me
bastante: dediquei-me a estudar a causa da sua tristeza e consegui advinhal-a.

- Mas serei eu a cau...?
- Guilhermina ama a Plácido. Responde Alzira.
- A Plácido?!...
- A Plácido, sim.
- Pois esse homem ainda existe?!... Seria elle a cau...?!
- Succegas, diz Alzira. Plácido merece-me toda a confiança e v ex.a tem rezões para o

considerar d’ora para o futuro como filho predilecto.
- A Plácido!!!...
- A Plácido, sim - diz Alzira com uma moderneza inexplicável pois é a elle e só a elle

depois de Deus aquem vossa filha deve a sua vida e será quem vol-a ha-de apresentar.
Elle será a felicidade de vossa filha e o vosso o meu unico amparo.
- Mas onde estão? - Qual a causa porque não...?
Aqui tendes a carta, diz Alzira, e segundo a vossa resposta...
- Ah!... é de minha filha grita a extremosa progenitosa de Guilhermina, abrindo-a, no

meio d’uma terrível commoção.
E porem com custo que se esforça a ler aquella inexperada mensageira, pelas abundantes e

copiosissimas labrimas que se despregavam de seus olhos ternos e serenos, com sua vida
immaculada, e mal o havia conseguido, cae instantaneamente nos braços d’uma cadeira.

Em breve seu corpo apparece completamente gelado, e Alzira, afflicta, mandava chamar o
medico da casa, recomendando ao portador que explicasse ao doutor o quadro que acaba de dar-
se.
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Meia hora depois chegava o medico, porem Guilhermina já havia entregado sua alma ao
Creador. Alzira observando o quadro que acabava de dar-se, tão terico, escreveu a Guilhermina
participando o fallecimento de sua Mamã.

Guilhermina recebeu a carta, abriu-a e vendo o infausto acontecimento, exclamai...
Minha Mamã morreu?!...
Como ella foi victima do meu amor?!...Meu Deus perdoai-mel... Perdoai-me a resistência

que tive contra a vontade de minha Mamã. Mas o amor que tudo pode, tudo quer e tudo vence
inflamou-me o coração e nunca poude nem posso deixar de amar este homem? Este homem, sim,
para mim um anjo!...

E ambos ajoelharam, pedindo a Deus perdão de suas faltas e pouco tempo decorrido foi
realizado o consorcio e assim terminaram as vehementes paixões que entre um e outro existiam.

- Ah! sim, torna Guilhermina, com quanto não tivesse vocação alguma para entrar em
qualquer recolhimento, a gravidade, porem, das circunstancias me forçaram a satisfazer os
pedidos de meus superiores, porem... por mais sacrifícios que fizesse para ahi me conservar, tudo
era baldado; e na noute, porem, de vinte e cinco d’abril, do anno passado, abandonei aquella casa
religiosa, pondo-me a caminho, sem destino algum; mas com ideas de viver na solidão d’um
bosque, até que aprouvesse ao Omnipotente o chamar-me á mansão Celeste...

- Mas dize-me, Guilhermina, despediste-vos de vossas superioras, na noute da vossa
retirada?

- Nada, não o fiz, nem mesmo as próprias criadas d’isso tiveram conhecimento, do
contrario oppor-se-iam, até que o fizessem sciente a meus superiores, o que eu não queria de
forma alguma.

- Querida Guilhermina: - Não posso por mais tempo permanecer silencioso, e porisso, sem
demora alguma voz peço que me digaes quaes as provisões com que vos alimentaes; porisso que,
ha muito que estou analysando o arvoredo d’estas florestas e não vejo alguma fructifera?!...

- Não apparece por aqui arvore alguma fructifera, não, diz Guilhermina; mas graças a um
alão do convento, que foi meu companheiro de viagem para esta floresta, e que, com mil cuidados
o tenho instruído, para evitar a prematura morte que me aguardava, nada me tem faltado; porisso
que, até esta dacta inda se não quiz esquecer de me trazer o provimento necessário para a minha
sustentação, devendo até ser já aproximada a hora de sua chegado; porisso, será conveniente que
nos dirijamos ao local da minha provisória habitação.

II
Plácido e Guilhermina
dirigem-se ao bosque

Alão no ermo aguardando a chegada da Ermita
Seriam cinco horas da tarde quando Plácido e Guilhermina penetram no bosque,

encontrando já ahi o alão que aguardava a chegada da Ermita, conservando junto de si uma
cestinha que havia trazido com os viveres destinados para a fugitiva religiosa.

Guilhermina parece que adivinhava que havia de ter na próxima refeicção, masi um nobre
commensal porisso que, fóra do seu costume por um cartão de visita, fez encommenda de mais
algumas eguarias que alão como sempre costumava, limpa e caprichosamente alli lhe apresentava
para que assim a ar livre, podesse Guilhermina offerecer uma opipera refeição a esta nunca
olvidaga personagem. Guilhermina assenta-se; convida Plácido a tomar posição a seu lado, e
pegando no guardanapo que cobria a cestinha estende-o nas humildas e verdejantes relvas e
collocando sobre este os variadíssimos viveres que alão lhe havia trazido, assenta-se com Plácido a
seu lado e, a repedasti petições de Guilhermina, Plácido não poude deixar de annuir ao seu
pedido, servindo-se, com sua cara Ermita das iguarias que alão trouxera.

Foi curta a hora do jantar; mas Guilhermina não se esqueceu do alão, o seu caro benfeitor,
distribuindo-lhe alguns dos muitos mantimentos que sobraram.

Acabada a refeição, o alão bemfeitor ergue-se e Guilhermina levantando o guardanapo
sobre o qual havia collocado os viveres, dobra-o, colloca-o dentro da cestinha, e alão, agrrando-
Ihe na aza com os dentes, põe-se a caminho, em direcção ao convento.

Plácido admirado e com os olhos fitos no humilde criado de Guilhermina, exclama:
- Grande é o poder de Deus!...
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Guilhermina, ouvidas estas palavras, lança-se de joelhos sobre as húmidas relvas, e
Plácido, seguindo seu exemplo ahi fazem oração, dando infinitas graças Aquelle que recama,
como de saphiras omanto azul do firmamento, que cobre d’um gelo eterno as encomiadas das
mais alcantiladas montanhas e que reveste os montes e as planícies de vastas e variadíssimas
flores.

Acabada que foi a oração, Plácido fita os olhos pensativo em Guilhermina e murmura em
voz baixa:

- Esperançai...
Vossa alma é um vazo cheio de preciosos balsamos, cuja fragancia enbriaga e faz bella a

vida!...
Ohl Como é grande, como é nobre a virtude, rainha do coração humano que tem por

bússola - Deus!...
Esperançai... Ohl como esta palavra sôa docemente aos meus ouvidosl... Como eu sinto a

alma arrebatar-se-me nos transportes de Jubylo ao pronunciar este nomel...
Esperançai... Vos sois uma flôr mimosa que dos jardins celestiaes o Eterno transplantara na

terra.
quando a viandante caminha pelo deserto, por cima d’um solo arenoso e ardente, e exposto

aos raios d’um sol abrasador, se encontra alguma palmeira, que lhe offerece alguma sombra ou
alguma fonte, abriga-se aqui por alguns instantes do sol abrasador, mata al[em os ardores da sede
e sente-se com novas forças para continuar a sua jornada.

Assim vos, Esperança, n’esta longa peregrinação na terrena, quase chama vida, sois
semelhante á palmeira ou oais no meio do deserto.

O homem caminhando sempre expesto ao fogo das paixões, por entre desgraças e
infortúnios, n’este valle de continuas amarguras que os homens chamaram mundo, encontra em
si um refrigério, o allivio que o ajude a supportar o peso da desventura até á hora derradeira
d’agonia.

O que seria do homem sem esperança e que seria da existência sem amor?...
Que m poderia salval-o do desespero que ia precipital-o no abysmo?!...
Ahi deixae; deixae aquelles aquem a fortuna tem sorrido durante toda a vida, porque o

homem que nunca teve uma consolação, nem um sorriso de fortuna, quem é que a faz caminhar
firme por entre o emmaranhado labyrintho de provações sme deslisar do dever?I

Quem, senão vos, Esperança, que lhe faz autever um sorriso de felicidade?!...
Ainda mesmo quando o horisonte de sua vida se acha toldado por nuvens negras, que

annunciam a proximidade da borrasca, elle descobre sempre uma estrella resplandecente, que o
gaia na senda escabrosa da vida... ó a Esperançai...

Sem vos a vida para o homem seria um tormento e o mndo uma habitação infeliz que o
precipitava no abysmo. Se encontrares um homem que não tenha esperança estudai-o e vereis
que é o mais infeliz de todos os homens.

Só vos é que podeis n’este mundo fazer trabalhar e soffrer sem desanimar.
O lavrador trabalha dia e noite durante um anno inteiro, ou pelos ardores do estio, ou

pelos frios do inverno, porque espera depois colher numa seara abundante, fructo das sementes
que lançara á terra.

O manta arremessa-se ás ondas do Oceano; arrosta contra si os perigos da tempestade,
lucta a braços com a morte, esperando a recompensa de seus trabalhos no porto da salvação.

Oh! Esperançai... aquelle philosopho que te comparou ao sonho d’um homem acordado
não te conhecia de certo, porque tu não es um sonho, mas sim uma realidade.

Qual é o homem que, no meio d’um infortúnio, não achasse em ti uma consolação?!...
Qual é aquelle que, tendo perdido um ente querido não foi beber em teu seio o cálice de

resignação?!...
Ohl bendicta sejas tu, Esperança, manancial inexgotavel de consolação a tanTas

atribuições da vida!
Será tu como a fresca viração da tarde em tempo calmoso d’estio? como o arco-iris depois

da tempestade? ou como a nevoa que annuncia de longe ao nauta o porto da salvação ha tanto
tempo desejado?!...
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(vê que a hora vae

Não, Esperança, não... todas estas comparações são mesquinhas e não dizem tudo quanto
significam.

(Plácido, olhando as horas no relogio).
Sim... Sim... só vos, cara Guilhermina, S... s... s... só vos ... é que

adiantada).
A hora vae bastante adiantada, cara Guilhermina com os olhos banhados em labrimas

responde-lhe:
-Quereis-me já deixar, caro Plácido?!...
Pois ide... já que assim o quereis!...
E, agarrando-lhe as mãos, lança-se a seus pés, e em soluços diz-lhe:
Meu caro Plácido:- Peço-vos que jamais vos esqueçaes d’esta pobre infeliz!.... Ide .... Mas

por tudo quanto ha de mais sagrado vos peço que não façaes sciente a ninguém d’este nosso feliz
encontro.

Ide... caro Plácido,... E trazi sempre na mente o estar este bosque habitado por uma infeliz,
pelo demasiado amor que vos consagrava!...

Ide, meu bom Plácido
Plácido, ouvidas estas palavras cae aos pés de Guilhermina, e immediatamente os cabellos

e faces de Plácido estavam Sendo banhados pelas lagrimas da inconsolada Guilhermina e,
bafando, chega de repente alão, que logo ajuda a prestar socorros ao infeliz.

Guilhermina, á chegada do seu bemfeitor, toma o chapéu de Plácido por vasilha, ata-lhe
um lenço ao meio, deixando as pontas do lenço em forma de uma aza, ficando as abas do chapéu
de maneira que contivessem a agua, e alão, instruído de modo a fazer d’estas proezas, agarra
assim as pontas do lenço, dirige-se a um regato, que ficava um pouco distante, e d’aquella
pretendida forma conduz a agua a Guilhermina.

A sympaties donzella, manejando um pouco o corpo, para ficar de forma a poder levar aos
lábios do infeliz a taça provisória, que continha a agua, consegue a muito custo a que o infeliz
Plácido bebesse para matar a sêde, e em seguida principia caridosamente a enxugar, com um
lenço, o rosto molhado de Plácido e de que suas labrimas haviam sido a causa. Entretanto,
Guilhermina, radiante de formosura, aguardava que esta victima Querida fulminada
intempestivamente pelo raio destruidor do amor juvenil, que o havia prostrado, voltasse, pelos
seus cuidados e solicitudes, ao seu estado normal.

De quando em quando erguia seus formosos olhos para o céo, permanecendo n’aquella
attitude pensativa, como que, implorando o auxilio celeste para aquelle que, por um momento,
julgava ter sido ceifado pela fouce inexorável da implavel parca.

O silencio era profundo Guilhermina estava abysmada em tétricas meditações, pois
ignorava quaes as consequências d’este inexperado incidente que, a maugrado seu, por força
contemplava.

Guilhermina, notando nos lábios de Plácido que elle fazia esforços para balbuciar algumas
palavras mal articuladas, segreda-lha ao ouvido:

- Acaso terei eu a felicidade de vos ver em breve restituido a luz da vida, que eu julgava
para sempre em vos instincta?!

Oh! Deus Eterno!... Quanto soi bom para vossos servos?!... Como é certo vos velardes
constantemente pelos vossos filhos, com mais solicitude, do que a mãe vela pelo querido filinho
que constantemente aperta contra o seu coração?!...

Plácido nada responde, mas levando as mãos á testa, e fazendo um pequeno esforço para se
mover, abre os olhos, advinhando-se em seu sorriso o demasiado amor que lhe consagrava.

A imaginação de Plácido cheia de illuzões, a sua alma cheia de luz, d’alegria e d’esperança,
mostrava-lhe um futuro de venturas sem fim.

De repente passou-lhe uma nuvem pelos olhos.
Aquella nuvem fluctuava atravez d’uma nevoa espessa e sombria. Em meio d’esta nuvem

appareceu-lhe a figura sympatica de Guilhermina, com olhar triste e humedecido pelas lagrimas
E os olhos pálidos e entreaberto, enviando-lhe um suspiro.

A formosa Guilhermina vestia de branco, com os seus cabellos louros a cairem-lhe como
chuva d’ouro sobre os seus torneados hombros, fazendo-os mais formosos, mais poéticos, e, com
os braços caidos, estava contemplando-o.
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- Querida Guilhermina, diz Plácido, deitando-se-lhe nos braços - peço-vos que metigueis
vossa dor e que enxugueis vossas lagrimas.

Fui, é verdade, prostado pelo amor, como o é pelo raio o robre da alcantilada montanha;
veio a serenidade, e portanto não tendes motivo de dôr.

Em vos vendo alegre e contentemente que mais devo ambicionar?!...
Mas não partirei, par que vos traquillizeis sem a vossa companhia.
São estes os anhelos do vosso coração?!...
- Não, Plácido, nãol... Isso seria exigir demasiado...
Parte; mas nunca vos esqueçaes que fico n’esta trites solidão.
Mas quem Sabe quando nos tornaremos a vêr?I...
- Quando quizerdes responde Plácido.
- Sim ... Sim ... - Diz Guilhermina.
- Queres que o jure?
- Oque eu quero é que sejas feliz.
A vontado do homem, meu caro Plácido, não é bastante para quebrar os elos entrelaçados

pela misteriosa mão Da Providencia.
Assim tem sido e será sempre.
Portanto parte e sede feliz durante vossa auzencia.
Ide... e eu enxugarei minhas labrimas...
Aquellas palavras resoavam nos ouvidos; como o vaticínio d’um propheta, indo cair uma a

uma no seu coração, como as gottas que se desprendem das pétalas d’uma flôr.
O semblante de Guilhermina ia serenando, á medida que a palavras se lhe desprendiam

dos labrios. Plácido, pelo contrario, com cabeça apoiada nos braços de sua querida Ermita,
chorava em silencio, exhalando de quando em quando profundos suspiros.

Quantos são formosos e poéticos so pensamentos uqe alimenta um cerebro de vinte e
quatro primaves, diz consitgo Plácido, e depois exclama:

- Guilhermina: - Tu que, segundo tua vera exposição foste arrastada aos claustors e d’ahi,
como por encanto te encontras n’este majestoso valle, que parece delicias competir com o Eden do
paraizo terrial; tu que, como por encanto, te encontras, á semelhança da terna andorinha,
sustentada pela mão invisível de Deus, tu que, apezar das austeridades porque tenas passado,
pareces a meus olhos, mais um [?] angélico, do que uma descendente da nossa desventurada e
malfada mãe Eva, dizei-me:

Que resoluções tomasteis vos ao embrenhar-vos n’esta floresta?!...
Projectarieis vos passardes a vida n’esta triste solidão qual Ermita de Thebayde?!...
Seria a vossa resolução dardes pressa a terminar vossos dias pelas austeridades a que

voluntariamente vos entregaste?
Ou seria a vossa resolução... quem sabe, o passardes os últimos dias de vossa vida junta

d’um marido que vos idolatrasse, depois de haverdes recebido pelo sacro hymineo, que a Egreja
approva e administra a seus filhos predilectos?!... Ah! por quem sois dizei-me; dizei-me qual a
vossa resolução, e não sejaes d’esta vez ingrata, deixando-me espectativo por mais tempo, á espera
d’uma responsta que vos devo merecer.

Guilhermina fica taciturna por momentos e se o seu desejo não era atormentar o seu
bemvindo hospede, que anciosamente aguardava uma resposta, como aguarda, com anciedade, a
recemnascida tutinegra a gotta do orvalho, que seus paes lhe trazem pressurosos, para lhe
metigar a sede, todavia esta casta donzella, timida e recatada, passando-lhe pelas faces esse pudor,
que respiram sempre as lamas puras e virginaes, a custo apresenta um triste suspiro e, quasi que
no meio d’um accidente, balbucia:

- Querido Plácido: - Para que vos empenhaes em fazer-me recordar um passado tão
doloroso, se o presente é tão risonho?!... Para que me fallaes ainda n’essas negras nuvens que inda
ha pouco eram a causa da tristesa e melancholia d’este pobre coração?!...

Plácido, ouvidas estas palavras, empalideceu e sentiu grande calor na cara e seu coração
bater-lhe com mais violência que de ordinário.

...... E mesmo, continua Guilhermina essa rapida resolução que, com anciedade, vosso
ouvidos esperam epretendem cuidadosamente ouvir, não se me tornará acaso compromettedora,
sem que pense maduramente?!...
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o seu

IV
Plácido e Guilhermina abandonam a floresta

Era uma hora da tarde, quando Guilhermina e Plácido se poseram a caminho,
abandonando a floresta, tendo por companheiro o fiel alão.

Meu coração não precisará saber o que ainda ignora?!...
Este assumpto não deve precipitar-se, porque aquillo que se até ao pé do altar só se desata

no tumulo!...
Plácido, um tanto exaltado, dirige-se para Guilhermina:
-Então em que pensaes?!... Acaso não tereis palavras com que me responder?!
Haverá para mim coisa mais nobre que tomar interesse por uma donzella, que deveras

amo, estremeço e adoro?!...
- Meu Deus!... exclama Guilhermina. Eu não comprehendo o que...
- Exijo que me respondaes... Amo-vos e espero...
Guilhermina pallida e commovida, baixou os olhos, e Plácido contemplava-a, com olhos

humedicidos pela commoção.
Indubitavelmente, aquella situação era assaz ambaraçosa a Guilhermina, porque temia que

talvez um Sim, fosse a sua desgraça futura.
Porém, levantando os olhos e fitando-os no formoso semblante de Plácido, sentiu que

coração lhe estremecia de amor, e força-se, portanto, a balbuciar as seguintes palavras:
- Creio, meu caro Plácido, não se vos offerecer duvida alguma o eu haver-vos enviado

outr’ora essa cruel missiva, que foi a causa de se cortar, até hoje, as nossas relações intimas; mas
fazel-o, assim, coagida pelo demasiado amor que consagrava a meus Papás.

Que o haver-me ausentado d’essa casa religiosa e haver-me escapado ás vistas e carinhso
de minha familia, embrenhando-me n’esta floresta, nunca fôra, realmente, com idêas de passar
meus dias, qual essa Ermita de Tnebayde; mas dera, sim, este passo, talvez temerário, quem sabe,
para que o tempo que tudo gasta, mas também tudo aclaréa, podesse, emfim, no meio d’esta mata
formosíssima, descobrir o horisonte de meus sempre dourados sonhos.

Effectivamente, como que por encanto e, inexperadamente, vejo o que dantes só eram
phantasias, hoje trocadas em puras realidades.

Agora... nada mais me resta, só vervos alegre e contente; e ver-me um dia... unida a vos
pelo mistico laço do hymeneo sagrado... Comvosco, sim, que o Senhor parece que creou para
mim, afim de virdes a ser a minha felicidade.

Portanto, saiamos, Plácido; e se vos apraz, dirijamos, sem perda de tempo, os nossos passos
áquelle suspira do lar paterno, afim de eu ahi saciar meus desejos, e terminar meus ais, abraçando
e dando um meigo osculo áquella minha carinhosa Mama, que tantas vezes me beijava e apertava
contra seu seio.

Vamos, querido Plácido, porque quero ver e abraçar meus Papás, pallidos de dôr e
commovidos pelas labrimas que por minha causa, hão derramado.

Ah! minha Mamã... Minha extremosa Mamã!...
Parece-me inda estar ouvindo aquellas palavras que vos me dirigeis na occasião da minha

retirada para o convento, beijando-me a fronte, e cobrindo-me de pranto: - Guilhermina, minha
filha; - Não esqueçaes minha amargura; durante vossa ausência, minha vida será um gemido
interminável; porque, ao separ-vos de meu lado, creio que perco metade de meu coração!...

Ide, querida filha; e Deus vos proteja.
Vamos, Plácido, porque áquellas palavras balbuciadas pior minha boa Mama, inda

permanecem e permanecerão em meu coração, como que esculpidas, em caracteres indeleveis.
Vamos, bom Plácido... Saiamos!....
- Pois preparae-vos - diz Plácido, olhando pensativo o relogio e notae que ... passam já tres

quartos do meio dia.
Ajuntae todos os andrajos, por ordinários que sejam, porque deverão fazxer falta.
Guilhermina, com um riso gentil nos lábios, cumpre apressadamente as ordens de Plácido,

e fazendo uma pequena trouxa, põe-se ambos a caminho, tendo o fiel alão por companheiro.
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Guilhermina, ao abandonar o bosque, não poude deixar de orvalhar, com copiosas
labrimas de saudade, as floridas relvas, que todas as manhãs lhe sorriam e durante o dia
contemplava.

Porem, Plácido não podendo ver sua cara Guilhermina permanecer n’aquelle Estado
melancholico, diz-lhe: - Se Deus lança o bem sobre as creaturas, também ha-de lançar a dòr;
portanto, ao lado da pena que vos dilacera o coração, Guilhermina, deveis pôr o esquecimento.

Guilhermina poude-se conter por alguns instantes, mas de quando, em quando, as
labrimas assomavam-lhe aos olhos.

- Guilhermina, continua Plácido... Julgo conveniente o tomarmos o caminho em direcção á
aldea de A ... poir ser menos transitada, afim de vêr se poderemos conseguir o chegarmos á
cidade, sem que sejamos vistos por pessoa alguma.

Assim continuam pressurosos a sua jornada, por caminhs pouco frequentados, pelo meio
de florestas e montanhas, evitando com cuidado as cidades e aldGeas; porem, á distancia de quatro
léguas da Idea de A ..., Guilhermina depara-se com Alziramenina orphão de pae e mãe e mãe e
que havia sido sua antiga amiga do convento, a que a casualidade colloca na sua passagem, com
sorriso nos lábios e olhar meigo e carinhoso; no meio d’um contentamento inexplicável,
Guilhermina chorando de alegria, por tão feliz encontro, abraça-se na sua querida Alzira, não
podendo pronunciar uma só palavra, occupando-se tão somente em beijar-lhe as faces e em
limpar seu rosto banhado pelas labrimas.

Porem, Alzira, com riso nos lábios e um ar jovial, exclamo docemente:
- O que é a amisadel...
Haverá por ventura palavra mais doce, mais harmoniosa; mais soblime e mais excelsa que

a palavra amisade?!...
Esta palavra que se não pode pronunciar Sem que sintamos em nós um abalo de alegria, de

deleite; de jubylo e de praser?!...
Ahl com certeza que não
Esta preexcelsa palavra que hoje é tomada em sentido mui diverso do que deveria sel-o,

pode talvez dizer-se que é mais elevada que a palavra fraternidade.
Não quero dizer com isto que a fraternidade não seja também amisade, mas só em certos

casos.
A amisade, sendo verdadeira, nunca é realmente violada, por maior abalo que sofra.
A misade, nunca é interrompida a troco de qualquer riqueza, s mais preciosa que seja. É a

esta amisade que eu chamo verdadeira, e não essa outra em que qualquer a toma e que mais
deveria significar interesse que amisade.

Em todos os tempos, em todas as edades, e em todas as condicções esta palavra foi sempre
mais apetecida que todas as riquezas. Pois de que serviria em deitar-me em fofo leito, n’um quarto
machetado de diamantes; ter as preciosas cortinas amarellas, ter um cofre rochedo d’ouro, se não
possuía amigas?

Com certesa de nada me serviria tal riquesa e viveria indubitavelmente inconsolável.
N’este meio tempo Guilhermina vê Plácido como que abstracto, colhendo florinhas no

fronTeiro muro diz-lhe:
- Plácido... desculpael... E isto effeito da amisade terna e desenteressada que dedico a esta

minha amigai... É Alzira, orphão de pae e mãe, aquem sempre amei, durante a minha
permanência no claustro.

Se a tive por amiga e como que anjo tutelar no convento, desde já vos peço, Plácido, que a
tomemos por companheira de viagem e para que seja d’era para o futuro nossa commensal no lar
domestico que, se assim aprouver a Deus e á Virgem, vamos estabelecer.

Plácido, commovido, pois não para menos, convida Guilhermina Alzira a seguir viagem,
visto estar-se fazendo bastante tarde, ao que ellas annuiram.

Guilhermina procura saber de sua querida Alzira o que e trouxera alli e se havia também
abandonado o convento, ao aque Alzira respondeu:

- Tres mezes depois da vossa falta no convento, vi-me obrigada pelo [?] saudades que meu
coração [?] a bandonar aquella casa religiosa, dirigindo-me logo a casa de vossos papás. Quando
batia á porta, abre-se de repente uma janella, e uma senhora, (era vossa mamã) me pergunta
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Pois eu já não tenho Papá?! Meu Papá já não

oque eu pretendia ao que lhe respondi: - Desejava falar com a ex.nu sr.a D. Guilhermina [?]
Anunciação.

Ella mesma é quem me vem aBrir a porta da sala e, depois dos devidos cumprimentos,
manda-me assentar:

Então procurava minha filha, Guilhermina?!... Me diz vossa Mamã, agarrando-me as mãos
e cobrindo-m’as de lagrimas e beijos. Pois sinto não pode dar-lhe informações algumas, pois ha
muito que se acha recolhida n’um convento e ha mais de dous annos não tenho noticias suas,
receiando mesmo da sua saude.

Awnri, menina Guilhermina, o ter que lhe dar a noticia de vossa retirada do convento;
todavia, ainda permaneci silenciosa por algum tempo. Vossa Mamã, porém, enxugando com o
avental ás lagrimas, que continuamente se reproduziam uma a uma nas faces, diz-me soluçando:

Então conhecia minha filha Guilhermina?!...
Ao que lhe respondi:
Inda não haverá trez mezes que era minha companheira de quarto, no convento das

Carmelitas. Amavamos uma á outra, como irmãs.
Como é que, sendo minha filha Guilhermina, companheira de quarto de v. ex.a e sabendo

onde reside, vem aqui procural-a?I... me pergunta.
Certamente, e sinto explicar-me, lhe disse, com voz cortada por soluços, e com os olhos

desvairados cheios de lagrimas e arquejando, com o rosto contrahido pela dôr: - A filha de v. ex.a
abandonou o convento no dia vinte e cinco d’abril, sendo este o motivo que me levou a proceder
de igual forma, por as muitas saudades que meu coração por ella sentia.

Como?!...Exclamou vossa Mamã, levando as mãos á testa.
Minha filha abandonar o convento?!...
Pois terei eu a infelicidade de não mais a tornar a ver?!...
Ah! meu Deus!....
Succegue e oiça-me, minha senhora, lhe disse. Escutae-me: - Eu promptifico-me a

apresentar aqui a menina Guilhermina, e crea v. ex.a que não abandonarei esta casa emquanto a
nãio encontrar.

É-me realmente impossível,
commovedora.

- Mas como?!... diz Guilhermina - Sabias onde eu habitava?
- Não, menina Guilhermina, mas como durante os tres imezes, depois da vossa retirada,

era eu quem vos mandava os viveres por alão, resolvi pois, esperal-o fora do convento e seguil-o.
Mas como elole corresse de forma a eu não o poder seguir, acompanhava-o com a vista,

fixando-a no ponto onde se elle escondia, e dirigindo-me a esse local, collocava ahi um pequeno
signal, para no dia seguinte ahi o esperar, procedendo de igual forma; e era assim que, de marco
em marco, aguardava ir encontrar-vos minha Guilhermina.

- Então d’esde que abandonaste o convento tendes sempre feito companhia á minha
Mamã?!...

-,..E com muito gosto; pois sinto deveras sua posição e o quanto se lastina e chora por
haver per

dido seu esposo na Afri...
- O que?!... Que me dizes Alzira?!

existe?!....
Ah! Alzira... querida Alzira... que já não possuo o meu querido Papá!...
Ah! Alzira!... Querida Alzira, como sou infeliz!...
- Não choreis, lhe diz Alzira, interiormentecommovida. Não desanimeis, minha irmã.
Escutao, lhe diz com mais terno accento, porque inda tendes a saptisfação de ir abraçar

vossa inconsolável Mamã. E crê de que o vosso regresso encantarão seus últimos dias.
Uma grande commoção occultou aqui a vez de Guilhermina; e depois d’um curto silencio

que que Alzira, tão perturbada como ella não ousava romper, Guilhermina disse já suffocada e
desprendendo-se de seus lábios um doloroso o commovente ai.

- Ai!... Alzira... Alzira!... Que nem aio menos me resta já o beijar o frio cadave de meu
estremoso Papá?!....

E n’uma terrível commoção atira-se de repente nos braços de Alzira, o exclama:

menina Guilhermina, descrever aquella scena tão
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Ail... Alzira, minha querida Alzira?!...
Quem sabe se fora eu a causa de sua morte?!...
Quem sabe se fora eu a causa de sua morte?!...
Quem Sabe se fora eu a causadora de meu Papá se haver somido mias depressa no pó do

tumulo.
Foi certamente a minha desobediencia, que o fez baixar mais cêdo á sepultura fria,

escondendo-se para sempre a meus olhos?!...
Ai de mim, querida alzira, querida Alzira!...
Melhor me fôra o não haver nascido.
E pondo-se de joelhos, juntou as mãos; ergueu os olhos ao céo, pedindo ao Senhor que lhe

enviasse as suas celestes consolações e aligeirasse os seus soffrimentos. Deus attendeu ás supplicas
d’esta candida alma, formosa como a açucena, radiante de gelo em manhã de primavera. E de
repente um doce somno veio reparar-lhe as forças do corpo e os sonhos mais ridentes lhe
restituíram tranquillidade á alma.

Viu-se em sonhos n’uma escura floresta; um raio de sol allumiava as espessas trevas do
bosque, e vê assentado tranquillamente, ao longe, o general, seu chorado Papá, n’uma relva
matisada das mais bellas flores. Estava cheio de vida escorria-se alegremente para sua filha.

Guilhermina dirige seus passos para junto de seu Papá, abraçando-o e beijando-o
meigamente e assenta-se em seu regaço, com cabeça apoiada em seus hombros e exclama:

- Ah! meu Papá... meu querido Papá!...
Quanto tenho sido infeliz?!...
Mascomo está aqui sósinho, sem apparecer ha tanto tempo á nossa Mamã que chora

tanto... e tanto...
Meu Papá, saea d’aqui e acompanhe-me para junto de minha boa Mamã.
Olhe, Papá, não fez idêa da alegria que ella não sentirá ao ver-nos juntos de si.
Ande Papá... Andei...
O velho general, depois de um profundo silencio, dirige as seguintes palavras á sympatica

Guilhermina, sua filha:
- Menina... Dirigi-vos a casa de vossa Mamã; mas nunca lhe fareis vêr que estivesse

comigo.
Ide, menina, minha filha, que eu prometto-vos não deixar decorrer muito tempo que vos

não vá fazer uma surpreza, a vos, menina, e á vossa Mamã.
Ide, minha filha, porq...
Guilhermina, accordando de repente do extasi, em que sua alma se havia enlevado e

vendo-se sosinha na presença de sua querida Alzira e Plácido, fica mergulhada na mais profunda
tristeza; e, com os louros cabellos desarranjados e rosto banhado em lagrimas, suffocada, exclama:

Ah! illuzão... fatal illuzãol...
Agora, sim; Agora é que eu conheço o quanto minha sorte é cruel!...
- Vamos, diz Plácido. Succegae... Saiamos d’aqui... Andae... resignae-vos...
(Guilhermina abrançando-se no pescoço d’Alzira).
- Mas, ai Alzira, - Alzira... Que não mais torno a vêr meu querido Papá!...
A muito custo conseguem a que Guilhermina se ponha a caminho, e dirigindo-se para a

cidade, percerrem grande parte do caminho sem descançarem. A noite começava a envolver a
terra nas suas trevas, e os viandantes trepavam com custo, ao topo d’uma alcantilada rocha, e se
mettera n’uma caverna, para n’ella pasarem a noute, sem terem que temer dos animaes ferozes
durante o somno.

De madrugadz poseram-se a caminho e, a pouca distancia, avistaram um valle, com
muitos arvoredos, mais a diante campos festeis, que se estendiam até uma grande aldêa, cujos
telhados se descortinavam, no meio d’uma floresta.

Descasaram ligeiramente a colina, não cessando de dar graças a Deus por não haverem
morrido no deserto. Á porta da primeira habitação encontraram assentado um camponez, e
Plácido dirigindo-se a elle, pergunta-lhe se estavam muito longe da cidade de C... ao que lhe
respondera, que tres horas e meia de caminho seria bastante para entrar na cidade.

Plácido, olhando o relgio dirige-se para as suas caras companheiras, e diz:
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- São duas horas e meia; porisso, como estamos tãoperto da cidade, julgo conveniente o
descansarmos aqui um pouco, fazendo horas, para entrarmos de noute.

Concordaram e todos se assentam juntos do pobre ancião.
Viram dous indivíduos atravessarem uma agra, ambos com enxadas ao hombro, e quando

perto, ambos cochicham um para o outro^proximando-se cada vez mais.
- É, diz o pobre ancião, minha filha e genro, que vem dos campos.
Os dois esposos saudaram-nos e assentaram-se em frente dos viandantes, não tirando os

olhos da formosa Guilhermina, que enxugava, com um lenço, o suor do rosto. O pobre velho
camponez, vendo que sua filha e genro contemplavam tanto aquella senhora, como que a
tivessem visto algum dia, perguntes essa senhora:

- Conhecias-lhe?I...
- Ahl se conheço responde o genro.
Quantas e quantas vezes em pequenina eu pegava n’ela ao colo e a beijava.
Inda não havera quatro annos que eu a ia ver ao convento das Carmelitas...
- ...Como?!... diz Guilhermina. O senhor conhecer a mim?!...
- É verdade... É filha d’uma familia muitíssimo nobre; filha d’um grande general, aquem

ha pouco o acompanhei como camarada, para a África, afim de combatermos contra os Inglezes,
deffendendo nossas possessões.

- Mas elle morreu n’esse combate?!... diz Alzira para o camarada.
- Morreu!... Morrei...
Elle assim nos ordenou que disséssemos; mas eu ainda o hei-de vêr e abraçar, e não ha-de

levar muito tempo.
- Ah! meu Deus grita Guilhermina erguendo os mãos e olhos para o céo?I...
Meu papá inda será contado no numero dos vivos?!
E fica impaciente, não podendo permanecer alli por mais tempo. Convida Plácido e Alzira

a seguir viagem, para dar o quanto antes esta noticia á sua inconsolável Mamã. Convida ao
mesmo tempo o excamarada de seu Papá, para os acompanhar ao que elle se recusou.

Vamos, diz Guilhermina, levantando-se.
Mas quem sabe, oh! Alzira se ella me receberá como filha predilecta?!...
Quem sabe se ella me lançará a sua bênção? - Quem sabe, mesmo, se se recusará a fallar-

me, tudo pela minha desobediencia?!...
Mas vamos, porque me lançarei a seus pés, qual filho prodigo que, tendo fome e frio, e

vendo-se abandonado de Deus e dos homens e sua miseia ser tanta, se dirigiu ao lar paterno,
dizendo a seu Pae:

Meu pae... Pequei contra o céo e contra vos. Já não sou digno de vos chamar jamais vosso
filho, e fazei-me portanto o ultimo dos vossos criados.

Meu Pael... Tenho fome e frio, e vejo-me abandonado de Deus; de meu Pae e de todos os
homens!...

,...E seu pae, vendo a mansidão do filho, que tantas lagrimas lhe via feito derramar,
mandou, sem perda de tempo, os seus criados, que lhe trouxessem a roupa mais preciosa; que lhe
posessem annel no dedo e calçado nos pés. Que matassem o bezerro mais nutrido do seu rebanho,
branco de pelle, tenro de um anno, e que preparassem um banquete, para celebrar a vinda de seu
filho que elle ha muito julgava morto e havia ressussitado; que elle julgava perdido, e tornou a
encontrar.

Eu, como este filho prodigo, irei, com muito respeito, também, diante de minha extremosa
Mamã e dir-lhe-dei:

Minha boa Mamã:
Eis a vossos pés a vossa filha desobediente; eis a vossos pés aquella, por quem haveis

derramado tantas labrimas e que reconhecendo a vossa falta, vem hoje humildemente a vossos pés
implorar-vos perdão.

Vamos!... Levantemos-n’os pois, sim!.... Levantemos-n’os e saiamos n’Esta mesma hora pra
junto de minha boa Mamã.

Irei!... Correi, com os braços abertos e apertal-a-hei contra o meu pobre, triste e magoado
coração.
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É junto de minha boa Mamã que eu irei repouzar tranquilla e ahi fixarei minha habitação
até ao derradeiro suspiro.

Que Mãe se esqueceu de seu filho a ponto de não ter mais ternura com uma parte de suas
próprias entranhas?!

E quando alguma haja assim, a minha não se haverá de mim esquecido.
Ella me receberá, estou d’isto segura. Ella abraçar-me-ha e a doçura que eu não sei

explicar, se fará sentir no fundo do meu magoado coração.
Saiamos pois. Saiamos e sem perda de tempo. Nada de dilatar que, todo o instante de

demora, é uma nova perda para mim.

V
Plácido, Guilhermina e Alzira entram na cidade de C...

Eram quatro horas, quando Plácido, Guilhermina e Alzira se despediram do pobre ancião,
camarada do nobre general e de sua esposa, dirigindo-se para a cidade de C... onde chegaram,
seriam oito horas e meia da noite.

- Plácido e Alzira diz Guilhermina: com rosto pálido e olhos amortecidos:
Eu não me vejo, n’este momento, com coragem bastante, para apparecer deante de minha

extremosa Mamã...
E lançando em volta de si uma vista attenta, e pensando na desolante miséria em que se via

sepultada, começou a gritar: - Ah! Mamã, minha boa Mamã!...
Os soluços e as lagrimas suffocavam seus lábios e só lhe deixava pronunciar este nome

consolador de Mãe.
- Guilhermina, diz Plácido - não vos afflijaes... iremos pernoitar hoje em qualquer hotel da

cidade, e amanhão ireis para a companhia da Vossa Mamã!... Não choreis ... Sigamos.
Vagarosamente, subriam a rua da Restauração, indo-se hospedar no grande hotel Aguia

d’Ouro, estabelecido ao cimo d’esta rua.
Guilhermina e Alzira, ao chegarem a sala assentam-se, porem, Plácido permanecendo de

pé e enxugando, com um lenço, o suor do rosto, pergunta-lhes:
- Que tomam?!...
Alzira olhando para Guilhermina, que se conservava pensativa, com os braços cahidos no

regaço, e vendo que nda respondia, olha para Plácido e responde-lhe.
- Eu nada senhor Plácido.
- E vos Guilhermina?
- Nada me aparece; mas mandae vir alguma coisa paa vos e alli para a menina Alzira, e

comei em quanto eu vou escrever uma carta.
- Uma carta?!... diz Plácido.
- Uma carta, sim; uma crta para a rainha Mamã, dando-lhe parte da minha chegada aqui

á cidade, e para lhe perguntar ao mesmo tempo se me recebe em sua casa e se...
- Para que?I... Interrompe Alzira.
- Deixae-a,-diz Plácido para Alzira. A idea é boa...
...E porque mesmo, continua Guilhermina, pormeio d’uma carta fallar-lhe-hei em coisas,

que não poderia expôr pessoalmente.
Fallar-lhe-hei em vosso nome, Plácido, que foste meu companheiro de viagem e que é por

vos que...
- ...Isso, diz Plácido, esfregando as mãos e passeando na sala.
- Que não posso deixar de me unir...
-Bom... BomI... Quereis penna...tinta e papel?!... Esperae um pouco. Já venho.
...Aqui está papel tinta e penna!...
Mas julgo conveniente tomardes algumas coisinha, antes de principiardes a escrever,

Guilhermina.
Guilhermina não attendeu, e tomando uma folha de papel e mettendo a penna no tinteiro

dispoz-se a escrever a seguinte carta:
- Estou um pouco cansado da viagem; porisso não poderei acceitar Altino.
- Pois eu desejava me entreter um bocado e n’esse caso, vou-me até ao theatro, diz Altino

levantando-se e dirigindo-se para Plácido, afim de se despedir.
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...Bom dia... Desejei ver-te, Plácido, e se te for prestável... rua d’Alegria 1302.

...Minhas, senhoras...
Guilhermina e Alzira corresponderam com uma pequena venia.
- Estás um asno. Diz Plácido.
- Em que se occupará? - pergunta Guilhermina.
Ora, em que se ha-de occupar - respondeu Plácido, trinchando a carne. Das café para

casa da batota e da batota para os cafés...
- Miserável... - Exclama Guilhermina, pensativa.
...Um rapaz d’aquellesl...
- ...Vá, deixemos-n’os de palavriados que não enchem a barriga - diz Plácido deitando um

bocado de carne no prato de Guilhermina e outro no de Alzira.
-...E alão?!... Cunadol... Deve ter fome...
- Manda-se-lhe deitar alguma cousa na cosinha-diz Plácido.
- Nada. Responde Guilhermina - alão não sae de ao pé de mim. E principia a deitar-lhe

um bocado de carne que tinha em seu prato.
Acabado que foi o jantar, levantam-see dirigem-se para a sala de visitas, onde Plácido,

estendendo-se n’um canapé e reclinando a cabeça, ahi se entretem a ler o jornal O Primeiro de
janeiro e a saborear o charuto, emquanto que Guilhermina se entretem a fallar com Alzira, a
respeito da conversa emque haviam ficado antes do jantar.

Plácido, vendo que a tristeza se estava apoderando cada vez mais de Guilhermina, diz-lhe,
levantando se:

- Ora, adeus adeus!... Correi um vés sobre o passado. Para vos o dia de hontem deve ser
um sonho.

-Tendes razão, Placidol... Um sonho horrível!... Espantoso!...
E Deus queira que...
- Hade-se apagar, sim; hade-se apagar!... - diz Alzira. O esquecimento, essa grande

consolação da humanidade, não duvideis, Guilhermina, estenderá o seu impenetrável manto sobre
o passado. O sol radiante do vosso pátrio céo o vento puro das vossas montanhas farão dissipar os
miasmas que envenenam o vosso coração, e por ultimo, o inexgotavel amor da vossa extremosa
Mamã, tudo embellezará.

- Pobre Mamã!... Exclama Guilhermina, n’uma commoção horrível.
Aquella exclamação dolorosa, nascido do fundo d’um coraçAo esmagado fez assomar as

lágrimas aos olhos de Plácido e de Alzira.
- ...Bom, diz Plácido, quando quizerem descansar estou ás ordens. O vosso quarto,

Guilhermina,éo n.° Ge da menina Alzira...
- Nada, diz Guilhermina, eu quero ficar com a menina Alzira!
- N’esse caso, diz Plácido, deveis utilisar-vos do n.° 3que é mais commodo.
- Bom, Plácido muito boa noite.
- Boa noite.
- Senhor Placidol... Diz Alzira, fasendo uma pequena veina.
- Muito boa noite, menina Alzira. Plácido lançando mão do candieiro e do jornal dirige-se

para o seu quarto.
De madrugada, Alzira, levantando-se, e depois d’uma nova conferencia com Guilhermina,

põe-se a caminho, para cumprir o mandato de sua querida e dedicada amiga, chegando ao
palacete as oito horas e meia da manhã; e logo que chega ao portal fita os olhos nas janellas,
avistando a infeliz senhora, Mamã de Guilhermina. Corre e sobe apressadamente as escadas,
abraçando-se na sua inconsolável amiga.

- Então, Alzirinha, trazeis-me algumas novas consoladoras?
Ah! Alzirinha, Alzirinha, comque immensa alegria se imunda de Jubilo e de prazer o meu

espirito, ao ver vos entrar e abraçar-me tão alegre e contente?!...
...Oh! Alzirinha, trazeis-me algumas novas de minha filha?
Respondei-me!... Dizei-mel... Oh! meu Deus!...
Era desesperadora a inquietação de D. Clotilde.
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* * * * *

Meia hora depois chegava o medico, porem Guilhermina já havia entregado sua alma ao
Creador. Alzira observando o quadro que acabava de dar-se, tão terico, escreveu a Guilhermina
participando o fallecimento de sua Mamã.

Guilhermina recebeu a carta, abriu-a e vendo o infausto acontecimento, exclamai...
Minha Mamã morreu?!...
Como ella foi victima do meu amor?!...Meu Deus perdoai-mel...Perdoai-me a resistência

que tive contra a vontade de minha Mamã. Mas o amor que tudo pode, tudo quer e tudo vence
inflamou-me o coração e nunca poude nem posso deixar de amar este homem? Este homem, sim,
para mim um anjo!...

E ambos ajoelharam, pedindo a Deus perdão de suas faltas e pouco tempo decorrido foi
realizado o consorcio e assim terminaram as vehementes paixões que entre um e outro existiam.

Publicado no Correio de Loanda, 1892, 28 ago,
n.131, p.l; 4 set, n.132, p.l; 11 set, n.133, p.l; 18
set, n.134, p.l; 25 set, n.136, p.l; 2 out, n.137, p.l;
9 out, n. 138, p.l; 16 out, n.139, p.l; 23 out, n.140,
p.l; n.144, p.l.

- Alzira responde-lhe:-Vossa filha inda é contada no numero dos vivos e parece-me um
anjo todavia, dir-vos-hei e sein rodeios que a acompanha uma paixão, que a levará á sepultura, se
vos opposerdes a consequeção de seus dezejos.

A menina Guilhermina é uma martyr da vocação. Bem sabeis que lhe quero como irmã e
que lhe desejo todas as felicidades. A sua pallidez e a sua eterna melancholia preoccupou-me
bastante: dediquei-me a estudar a causa da sua tristeza e consegui advinhal-a.

- Mas serei eu a cau...?
- Guilhermina ama a Plácido. Responde Alzira.
- A Plácido?!...
- A Plácido, sim.
- Pois esse homem ainda existe?!... Seria elle a cau...?!
- Succegas, diz Alzira. Plácido merece-me toda a confiança e v ex.a tem rezões para o

considerar d’ora para o futuro como filho predilecto.
- A Plácido!!!...
- A Plácido, sim - diz Alzira com uma moderneza inexplicável pois é a elle e só a elle

depois de Deus aquem vossa filha deve a sua vida e será quem vol-a ha-de apresentar.
Elle será a felicidade de vossa filha e o vosso o meu unico amparo.
- Mas onde estão? - Qual a causa porque não...?
Aqui tendes a carta, diz Alzira, e segundo a vossa resposta...
- Ah!... é de minha filha grita a extremosa progenitosa de Guilhermina, abrindo-a, no

meio d’uma terrível commoção.
E porem com custo que se esforça a ler aquella inexperada mensageira, pelas abundantes e

copiosissimas labrimas que se despetgavam de seus olhos ternos e serenos, com sua vida
immaculada, e mal o havia conseguido, cae instantaneamente nos braços d’uma cadeira.

Em breve seu corpo apparece completamente gelado, e Alzira, afflicta, mandava chamar o
medico da casa, recomendando ao portador que explicasse ao doutor o quadro que acaba de dar-
se.
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* * * * *

Realismo^

Cesar atravessou a rua em cabello, correndo desorientado; subiu a quatro e quatro os
degraus da escada e puchou tão fortemente o cordão, que o arrebentou, deixando a campainha a
oscillar por largo tempo n’um tintinamento irritado.

A creada correu á porta, espavorida, ainda de esfregão em punho, ficando ainda mais
assarapantada por ver o ar arrenegado com que elle entrou.

Foi como um corisco direito á salla o atribulado esposo, onde fez uma entrada ultra-
dramatica, abrindo de par em par os dois batentes da porta, e apresentando-se, quasi n’um pulo,
ao pé do sophá.

Estava desfigurado; scintillava-lhe o olhar, tremiam-lhe os lábios descorados, uma pallidez
mortal lhe invadia o rosto, e de boca aberta, a mão direita repuchando os cabellos negros, a
esquerda convulsamente espalmada na altura do correspondente quadril — parou diante do
desconhecido intruso, ancioso, offogante, com uma anciedadeesmagadora a opprimil-ol

Traducção
A porta d’agua e o chinguiço de fumo

Publicado no Correio de Loanda, 1892,11 dez,
n.I48, p.3.

Spécimen dos contos angolanos
I

Biu ria menha ni hata ia rixi

Havia um soba do Kimalauezu de Tumba-a-Ndala que tinha uma filha, com a qual nunca
os homens conseguiam casar, em consequência do pae pedir por dadiva uma porta d’agua. Certo
dia um rapaz gostou d’ella e foi pedil-a ao pae, o qual lhe disse: - “Não pódes casar com ella,
porque os outros o não têem conseguido; porque o que eu pedir, não és capaz de o adquirir.” -
Pódes pedir o que quizeres, que hei de obtel-o” - replicou-lhe o rapaz. - “Quero uma porta
d’agua” tornou o soba. - “Procuro-a dentro de tres mezes” - treplicou o moço.

Quando findou o termo de tres mezes, o rapaz mandou ao soba o seguinte recado: - “Já
achei a porta d’agua; espero que me mande já o chinguiço de fumo, para eu carregar a porta.”

O sogro não póde obter o chinguiço de fumo; por isso o rapaz casou com a mulher, que os
outros não alcançaram.

Como o sogro lhe pedia um impossível, o genro lhe pediu outro impossível; é bem certo o
dictado: com velhaco, velhaco e meio...

Soba ia Kimalaúezu kia Tumba-Ndala uakéxtle ni mon’ê ua muhatu, mala moso ma mu
lémbua o ku-mu-só-kana; mukonda o paiiá ubinga ku-mu-lemba ribituria menha. Kizuua kimoxi
o ritoko rimoxi úiza ku-mu-mé-sêna; kuala paiiá: - “Kute’nê ku-mu-sókâna, mukonda skúenu
ene ku-mu-lémbua; ioso i ngi binga kuten’ê kuinnona.” Kuala múene: “- Ngi imona; ngiisota mu
kimbeji jitatu.”

Kia ténêne o jimbeji jitatu, uatumissine o kuamba kuma: - “O ribitu ria menha ngarimono
kiiá, a ngitumisse kiiá o hata ia rixi, pala kuriambata”. O ukoúakimi o hata ia rixi kana kemono é.
Anga o ritoko isókâna o muhatu, amulembuele kuala akuá. (MatheusJacques, Calumbo.)

3 . O texto é continuação de um artigo iniciado em número antecedente.
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O outro, era um homem que indicava Ter trinta annos, barba loura bem tratada, estatura
mediana, e porte distinto.

Levantou-se cortejou-o com benevolo sorriso nos lábios, dizendo-lhe muito serenamente:
— V.E.a.é certamente o esposo d’esta senhora...
Cesar quis responder, mas não poude. A dor e a cólera suffocavam-no; apenas conseguiu

expedir um som cavo e rouco de asthmatico, apezar do seu ingente exforço para explodir como
uma bomba todas as fúrias que trazia concentradas n’alma.

— Pois o caso não é para tanto. — continuou o desconhecido. — Por enquanto, não vejo
motivos para nos assustarmos...

Não poude terminar, porque o marido de Ernestina, n’um impeto feroz, lançou-se furioso
contra elle e, se a esposa se não houvesse mettido de permeio, Ter-lhe-hia lançado as mãos.

O contacto d’aquella creatura, frágil, pequenina, incapaz de lhe offerecer a menor
resistência, enfraqueceu-o subitamente; mas, inda assim, estendendo por sobre ella as mãos em
direcção ao intruso, repetiu ferozmente, na mais violenta expressão de odio:

— Infame!
O outro sobresaltou-se como se o tivesse picado um insecto venenoso, e tomamdo o chapéu

e a bengalla, disse-lhe retirando-se:
— Não sei se estou tratando com um doido; em todo o caso, como não é essa a minha

especialidade, nada mais tenho que fazer aqui...
Elle viu-o sahir; acompanhou-o com o olhar desvairado e de punhos cerrados, sem soltar-

se da esposa que o tinha abraçado e que lhe disia [?] e supplicante:
— Acommoda-te filho! Então o que é isso?
Depois de ver desapparecer o homem que fôra cauza d’aquelle ingente sofrimento, olhou

para ella como se se recordasse então de que a tinha alli., e permaneceu alguns segundos fitando-
a tristemente, e abanando a cabeça com ar de suprema desolação.

Então, affastando-a brandamente, cahiu silencioso no sophá, onde se quedou pensativo de
braços crusados, fitando a parede fronteira.

Ernestina anciosa, afflicta, sem atinar com a causa d’aquella excitação, foi sentar-se ao pé
d’elle, tentando acaricial-o.

Elle repellia-a destrahidamente, mas sem violência, affastando-a com o braço.
Subitamnente ergueu-se como movido por uma mola invisível e, colocando-se diante

d’ella, firme, altivo, em posição tragica digna de um final d’acto de tragédia antiga, exclamou,
apontando-lhe para a porta com o indicador tremulo de intimativa:

— Saia d’esta casa senhora! Saia e já!
— Estás doido filho? Que mal te fiz eu?

— tornou ella com lagrimas na phrase.
Aquella voz melodiosa, fraca, com esse timbre puro que lembra o canto do canario e o

frescor da madrudaga, vibrou-lhe tão dentro n’alma, que elle cahiu sobre a poltrona com o rosto
entre as mãos, soluçando:

— Ah! Ernestina! Nunca eu te conhecesse!
Ella chorosa também instava:
— Mas diz-me Cesar, que tens tu?
E enlaçava-o frenetica, nervosa, tentando beija-lo no rosto que elle desviava como se

temesse o contacto d’esses lábios frescos e aveludados como cálices de papoulas.
— Por que has-de sêr tão falsa?! — exclamou elle brandamente, como falando comsigo

proprio.
— Eu?I
— Sim tu! Pensas que eu não vi esse homem reclinar a cabeça no teu seio? Nega, se és

capaz!
E levantava a cabeça n’um assomo de energia, encarando-a de frente.
Ella respondeu-lhe com uma d’essas gargalhadas sonoras como um timbre argenteo, em

que se sente o bater d’um coração puro e o vibrar de todas as cordas d’uma alma sem cuidados...
— Era o medico, pateta! — exclamou ella logo que lh’o permittiu o espasmo de hilaridade,

— Pois não adivinhaste que era o medico?
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* * * * *

Em flagrante!

Sobre alcatifas brandas, assetinadas, espessas, da sala de recepção, — á meia luz que se
coáva por cortinados custosos — ostentavam garbosa destresa de acrobatas, n’uma animação
infantil e nervosa, dois pequenos angoras.

Era um gosto vêl-os!
Pequeninos — quentes ainda das caricias maternaes — scintillavam-lhe os olhinhos vivos,

claros, cheios de diabruras felinas; reluzia-lhes o pello longo e sedoso; tinham — Deus me perdoe!

Cesar ficou embasbacado, fazendo a careta mas cómica e mais aprvalhada em que é licito
contrahir-se a cara d’um bacharel.

— Andava desconfiada de que o teu amigo dr.Lucio me não queria dizer francamente que
estava tisica, e também não queria que tu soubesses que eu... ás vezes deitava sangue pela boccal

— Deitava sangue pela bocca?
— Sim: uns laivos de sangue quando tossia...A machina de manivella fazia-me mal ao

peito...
— E não me dizias nada?
— Ouve. Depois fiz tenção de; quando te apanhasse fóra, mandar chamar um medico que

o moço das compras me disse que morava aqui ao lado...
— E que te disse elle?
— Que não era nada de cuidado.... o mesmo que o Lucio...
Tinha-se-lhe sentado sobre os joelhos; faltavam-se quasi de bocca para bocca e elle, n’um

suave abandono, deixava-se já acariciar, dando por bem empregadas todas as torturas que
soffrera...

— Mas onde estavas tu, que viste tudo isso? — interrogou ella subitamente suspeitosa. —
Tu atreves-te a desconfiar de miml E tu onde foste, que viasi o que se passava cá em casa?I

— Eu ... —balbuciou elle — estava alli defronte...
— Onde ?
— Em casa do cliente que me veio chamar...
— Tão perto e não me disseste nada quando sahiste? Alli defronte...
E depois de alguns segundos de meditação:
— Alli defronte... no 3.° andar: d’um lado móra uma velha que está fora da terra... do

outro móra...não sei quem, mas só lá está de noite, porque de dia não apparece nunca ninguém...
— Pois foi ahi que eu estive... está lá escondido um infeliz que foi pronunciado... por

seduzir uma rapariga.
— E, tu deffendes um maroto d’esses?
— Pois se é a minha obrigação...
— E paga-te?
— Naturalmente.
— Mas elle porque não casa com ella?
—Oral... Porque o pae não quer...
— Naturalmente é algum jogador. Ai! Eu tenho um despreso pelos jogadores!...
Elle sentiu um calafrio e confirmou, affectando serenidade de consciência:
— Também eu...
Horas depois, Cesar e Ernestina, julgavam-se bem pagos da interrupção causada pelo

importuno cliente.
Talvez elle soubesse que os idylios conjugaes são contrários á hygiene... em seguida ás

refeições!...
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d’essa

— nos focinhos felpudos, muito curtos, o aspecto chimericamente bochechudo de cherubins
decorativos; e as orelhinhas pequenas, canalhamente irrequietas, os rabitos pelludos como
pennachos de lanceiros, as patinhas felpudas parecendo enluvadas em pellucia, executavam
movimentos tão elegantes, tão artisticamente combinados, que fariam o desespero dos mais
acurados choreagraphosl

*
* *

Recolhera tarde a dona da casa.
Estivera até madrugada em um baile, onde estentára toda a opulência de uma belleza sem

rival, realçada pela magnificência da toilette mais deslumbrante que tem conflagrado corações
varonis, e que jamais concitou tão rancorosos despeitos em vaidades femeninas.

Antes de se deitar, teve o phantasioso capricho de se remirar ao espelho'grande da sala —
uma preciosa peça de crystal de Veneza— que sempre a lisongeava com a sua silenciosa polidez.

Sem descalçar a luva, subiu a uma cadeira, e accendeu o lustre— ella própria— por não
chamar a creada.

Não queria testemunhas; envergonhar-se-hia, diante da própria serva,
demonstração de falta de confiança em si, ou da excentricidade do acto que ia praticar.

Desceu da cadeira, n’um elegante salto de gazella, e foi, offegante de curiosidade, collocar-
se deante de espelho.

Passou-lhe pelo rosto um relampago de ventural
Nem uma incorrecção no vestuário a desairar-lhe as curvas elegantemente flexíveis,

airosas como o collo de um cysne; nem a mais ligeira ruga a macular-lhe o encanto de uma
carnação distincta, suave como a das virgens de Murillo.

Voltou-se de todos os lados; expandiu sorrisos; ensaiou movimentos, deliciando-se,
sentindo o coração dilatar-se-lhe de felicidade, como rosa que desabrocha beijada pelo rocio da
aurorai

Era a Vaidade banhando-se n’um pélago de Triumpho.
Como deve ser bom ser-se bella, quando se tem ricos espelhos na sala, e pequenos

caprichos no coração!
Depois saciado o amor proprio — uma nuvemsinha nefasta lhe turvou o semblante

radioso...
É que a irmã da Condessinha — a Helena — também era deslumbrante de belleza, tinha

ondas de ouro no cabello que estonteavam os admiradores, umas irradiações celestiaes nos olhos,
que forçavam a adoração... e que ella lhe não podia perdoar...

Durante o baile, no intimo — bem lá no intimo d’aquellas duas alminhas — inquietavam-
se reciprocamente; os despeitos cruzavam-se entre as duas, como laminas de floretes; as
consciências gritavam-lhes muitas vezes — toucheel — luctavam sempre...um assalto de encantos
e de seducçõesl

Ah! Mas cá fóra, na rua ella — a dona da casa — tinha a certeza da sua superiodade!
E demais: — ás blondes, nem todas as toilettes se toléram.
Fosse lá a Helena — loura como uma nespera — pôr um chapéu todo crême, como o que

lhe chegára n’esse dia da modistal
Pensando assim, dirigiu-se á ante-camara e tomou triumphantemente, em um precioso

movei de acajú, um lindo chapéu, onde predominava, suavisada por tons macios e quentes, a côr
do girassol.

Depois — como se faltasse um complemento — tomou também, de uma das cruzetas que
povoavam o movei — um visite delicioso, cheio de custosas applicações, onde os vidrilhos
fascinavam e as dentelles de raro lavor — confundiam e deslumbravam.

Na sala, ante a polidez fria do confidente de crystal, ella ensaiou primeiro o visite, depois o
chapéu, por fim ambas as coisas, e o espelho estremecia... porque era veneziano, e reflectia...
porque era de crystall...

Satisfeita comsigo mesma; saciada a vaidade da mulher com as lisonjas do espelho, atirou
descuidadosamente os dois objectos, que acabavam de lhe proporcionar tão dõces momentos, para
cima do estofo magnificente do sophá — e sumiu-se como uma chimera, mas ondulantes nuvens
de reposteiro de damasco.



80

*
* *

Pela manhã, os dois gatinhos, ociosos e cheios de curiosidade, saltitando um sobre o outro,
em meigas correrias — pararam, entreolhando-se maliciosamente, ante a porta da sala entre
aberta.

Chegaram a assustar-se de tanta felicidadel
Ê que já uma vez tinham conseguido introduzir-se na sala, e haviam sido tão rudemente

expulsos, que ainda se lembravam de, apesar de reiteradas fricções de lingua, lhes doerem os
quadris por alguns dias.

Brutal creatura — aquella creada de quarto!
Demais a mais, ingleza!
Não que no animo d’elles houvesse a minima parcella de odio político — mas castigar

animaesinhos tão pequenos com um pé tão grande, era uma ferocidade verdadeiramente
britannica!

Também, n’aquelle tempo, pouco conhecedores das conveniências sociaes, praticavam
actos flagrantemente irrespeitosos; e — o que era peior — por instincto de aceio ou atavismo de
hábitos cautellosos de selvagens antepassados — esgatanhavam a alcatifa para esconder a
irreverencia...

Um d’elles, mais petulante, metteu a cabecita, meia branca meia preta, pela nesga da
porta...

Que lindo!
Que qualidade de coisas penduradas, tentadoras!
Quis recuar e não pôde — estava como fascinado.
O outro, notando a demora, ousou, pondo-se de pé com a mãosita encostada á meia porta

fechada, avançar a ponta vermelha do focinho por cima do irmão, e achou aquillo tão bom — tão
bom — que de um pulo gracioso e subtil, mais um vôo do que um salto — estava dentro da sala.

O outro agachou-se, com o focinho cosido com o chão, deteve-se um momento n’um piafé
rápido, mas quasi imperceptivel, a cauda a abanar arteiramente na ponta, as orelhitas encolhidas
com ar insolente e — zaz! — foi cahir sobre o primeiro, com uma elegancia, uma souplesse digna
de vêr-se.

Depois, qual de baixo, qual de cima, rolaram até ao sophá.
Ahi, separaram-se e ficaram sentados um defronte do outro, olhando-se de lado em comico

desafio, com as commissuras da bôca retrahidas, uma das mãos no ar fazendo a caricatura de
esgrimista medrosos.

De repente, saltaram um para o outro, e cahiram sobre o tapete, figindo esgatanhar-se e
morder-se...

Sentiam-se felizes!
As patitas não se lhes ouviam, a alcatifa acamava-se-lhes sob os dorsos; quando se

deitavam, ninguém os pertubava...nunca tinham gosado tanto!
O gato é epicurista por instincto.
Mas um d’elles teve a extravagante ideia de saltar para o sophá, e — que surpresa não foi

a d’elle, ao sentir um movimento extranho debaixo de si!
A principio, a reacção das molas assustou-o; os pellos do rabito puzeram-se-lhes de pé, e

elle rosnou devagarinho, sem saber a quê.
O irmão quedou-se attento, com a cabecita inclinada ao lado, a orelha fita, os olhos

scintillando interrogações.
A’ cautella, foi andando para o lado oposto áquelle em que estava o de cima, ao tempo que

este, mais senhor de si, começava a examinar um objecto suspeito — o chapéu da dona da casa.
Como as fitas pendessem, o de baixo deu-lhes com a mão, para ver como ellas se

comportavam, o que fez com que a pluma do chapéu, se mechesse quasi imperceptivelmente.
O de cima, assustado por esse movimento incomprehendido, saltou verticalmente, n’um

pulo automático muito elástico — cahindo no mesmo logar d’onde saltára.
Approximou-se a medo, cautellosamente; até que ousou dar-lhe uma forte pancada com a

mão muito aberta, de unhas muito sahidas, fugindo logo com ella, bufando mais de mêdo que de
raiva.
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P.M.

Publicado em A Semana, 1893, 24 mar, n.8, p.1-2.

O chapéu oscillou um momento preso nas garras do vandalo felino, desceu, subiu, tornou
a descer e foi cahir no meio da sala.

Então saltaram ambos sobre elle, e n’uma confusão em que se não distinguia o que era
animado do que o não era, rebolou tudo pela alcatifa, deixando aqui e alli, sobre ella, como flocos
de espuma n’um mar de flores.

Mas eis que se lhes deparou o visite; um pendurou-se-lhe na ponta pendente do sophá, o
outro saltou commodamente para cima, e os dois, cheios de enthusiasmo, collaboraram n’uma
atroz devastação.

Primeiro, as borlas — que chic! Elles agarravam-nas na bocca e puxavam até arrebentar!
Depois as applicações, as soutages, os vidrilhos, despregavam-n’os com os dentes, abanando
phreneticamente as cabeças; as franjas e tufos eram destruídos á unha, deitando-se no chão e
esgatanhando-os de pés e mãos — uma reboldinagem felina.

E não o faziam por mal! Se aquillo era crime, elles, na sua ignorante irresponsabilidade,
não tinham d’isso a minima noção: — nunca tinham sido castigados por delicto semelhante.
Depois aquelles enfeites eram uma tentação, faziam-lhes crispações nervosas—não podiam
resistir-lhesl

Elles gosavam n’aquelle momento uma suprema ventura: n’aquellas irrequietas bolinhas
de algodão, brilhavam como saphyras, os olhinhos vivos e infantis, irradiando felicidade!

Mas ... — oh decepção! —a voz aspera, brutal, ameaçadora da criada ingleza, que
assomára á porta, veio bruscamente anniquilar tanta ventura, e, soando-lhes aos ouvidos como a
nós nos soará no valle de Jasaphat a Trombeta de Azariel, brandou colérica:

— Oh! cáos!
Era a maior injuria que lhes podia fazer: chamar-lhes cães! E no entanto, sob o peso da

affronta, elles correram tanto — tanto! — que ella, d’essa vez não conseguiu applicar-lhes as
enormes extremidades.

*

E no quarto — um edem de confortos; onde voejavam moléculas quentes de não sei que
philtros d’amor e de poesia — a dona da casa dormia um somno tão suave, tão calmo, tão
encantador — que até o proprio leito parecia apaixonado!...

Também dorme a violeta durante o conglobar da procella que a postergai...



82

POEMAS

Patranhas

Quando a filha pudibunda
Juram, chorando, á mamã
Que acha os homens todos feios,
Nem ama os seus galanteios,
Nem sua lisonja vã,
Antes taes modas estranha,
Dizei, que há n’isto? — a patranha!

Assim será; mas eu teimo.
Que é m erro tal pensar;
Onde essas luzes seguras?
Eu vejo o mundo ás escuras
E ando semmpre a tropeçar!

Eu vejo em tudo a patranha
Altiva do seu poder,
E creio que não me engano.
Lá vai a amostra do panno
E mais irá, se é mister.

Quando um marido se encontra
Pilhado pela mulher,
E jura estar innocente,
Que a ama a ella sómente,
Que outras não busca nem quer,
Antes ao vel’as se acanha...
Vade retro! \sto é patranha!

Quando uma jovem protesta
Se só vosso o seu amor,

II
Quando um homem d’influencia.
Jura eu vos servirá,
Que o que valeis reconhece,
Que de vós nunca se esquece,
Nem jamais se esquecerá....
Nesta bondade tamanha
Que achais por fim?—a patranha!

I
“Somos no sae’lo das luzes.
“Dizem hoje os sabichões;
“Já brilha em tudo a verdade;
“Já não vive a sociedade
“De petas e maranhões.
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Mais: o artista que assevera
Q’rer o bem do seu egual;
Criado que ao amo jura
Não furtar mais um real;
Jogador que em altos brados
Jura pelos eus passados
Ir curar do seu casal.
Nem jogar mais um tostão...
Não fiar! ó marnhão

Quando qualquer jornalista
Arrota de imparciall
E diz só falia a verdade
Pois que o bem da humanidade
É p’ra elle o que mais vai,
E ninguém n’isto lhe ganha...
Tãobem é gorda patranhal

Mulher casada que em bailes
Toma parte essencial,
Conversa, ri folga, dansa
E um momento não descansa,
(Mas, só por não par’cer mal
Pois de ir aos bailes não gosta...)
Patranha, e moiro na costal

Deputado que se equenta
E faz protestos ao ceu
De que lá vai a Sam Bento
Dar impulso, vida, e alento
A’terra que o elegeu...
Ainda que nunca a visse...
Patranha o parlapaticel

Caçador que a todos conta
Certa caçada que fez
Em que mattou cem perdizes,
Cento e trinta codornises,
Lebres mil, e corças dez,
Dois Ikobos, seis martaranhas...
O que ahi vão de patranhas!

Que outro mancebo a infastia,
E que só por cortezia
Não lhe foge com horror,
Nem contra elle se assanta...
Santo Deusl Ui! que patranhal

Viuvinha de um momento
que péde em ais um convento.
E diz não torna a casar;
Caixeiro de loja, ou tenda.
Que diz não vende a fazenda
Por mais do que recomenda
O seu honrado patrão...
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É patranha, é maranhão!

* * * * *

O atalho

— Como eu vos amo, ouvi
esta historia, morenas;
escutae, açucenas,
que o sol nos campos queimai

O sol, montanha em brasa,
A rubra côr perdia,
sumindo-se no mar.
— Dos campos para casa
vem todas a palrar.
— Era o cahir do dia.
Em rachos os ceifeiros
Pelo caminho usado
Cantando alegres vem.
— Só foge aos companheiros
um par, que vem callado,
e toma o atalho alem.

III
Sentei-me ao pé da fonte:
na fonte cristalina
já se reflecte a luz
da lua, que illumina
da ermida a branca fronte,
e do aro a negra cruz.

III
Sustento, pois, que a verdade
Não nos rege em sociedade,
E sim da pulha o poder:
Diga o leitor se eu me engano,
Tem já a amostra do panno
E mais terá, se é mister.

II
Camigo ninguém teima
n’isto, que eu mesmo vi:

I
Nunca deixeis, ceiferinhas,
Ao voltardes do trabalho,
— do vosso ninho, andorinhas,
o caminho pelo atalho.

Publicado em O Commercio de Loanda, 1867, n.2,
p.5.
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Ora... — Suave é a orchestra,
Que há na rmagem da selva!...
— e a ròla em amor amestra
quem se alli senta na relvai...
— Quem não suspirar então...
é que não tem coração!

No firmamento asul milhões de lumes!
Na floresta m il sobras, mil perfumes!
O regato plangente a sussurar!
A phylkomela em mavioso canto!
— E, noi silencio da erma selva, um pranto,
mil beijos, anciado suspirar!...

Algumas pequerruchas,
Nedeas, coradas, lindas
Como os anjos do altar;
— de ladrões e de bruchas,
ouvindo estão contar
historias mil, infindas.

De moiras encantadas,
Cavalleiros e fadas,
E amores de jardim,
Nos contos seus diffusos,
(sem dar descanso aos fusos)
as velhas não tem fim.

IV
No seio do mar, que, indomito
Na gran-lascivia do amor,
A abraça, a beija, a devora,
A rocha,-com ser de mármore, —
Vae perdendo d’hora em hora
A duresa... — Apprende, flôr!

VI
Mas a avó de Maria
Só resava e gemia.

V
Ceifeiros e ceifeiras,
Findas do dia as lidas;
Conversam ao serão:
Além, saltando estão
Creanças reunidas
Á roda das fogueiras.

“Aquelle ataslho aonde vae?”
— Um velho a nívea cabeça
sacode, e diz: — “moças! ai!
“vae dar a uma floresta espessa
esse atalho...
“não o tomem...
“há para lá lobis-homemll...”
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— Á porta da cabana,
há uma hora, suspira,
espera, anceia, mira
por toda a estrda alem...
— Triste a cabeça abana,
não vendo vir ninguém!
— Maria porque tarda?

Voltaram todas já
dos campos as ceiferas.
— Só a velhinha aguarda
a neta...
— Onde é, que está
a inveja das roseiras?

Os rapases surriram.
— o resto não se diz.

Maldicto seja o atalho,
Que da estrada desvia
Quem volta do trabalho!...

Perdeu Maria a côr...
A legria... a saude...
— Não voltou ao trabalho!!!

Maria... (o atalho não tomem!...)
Matou-a..—um lobis-homemlll

— Deixar suas amigas!..
Ficar-se para traz!...
E demorar-se tanto!...
— Mas foge, satanaz!—
Lá vem!

VII
Mas esse pranto!...
— que é, flôr das raparigas?
Porque chora Maria?
E corre espavorida,
Gemendo e soluçando,
E cbe aos pés da avô?
Desgrenhada?... E chorando?...
Do atalho volta... E só?I...

VIII
As suas companheiras,
Todasm, as costas viram
Á ceifeira infeliz,
— que era a flôr das ceifeiras!

Pobre Maria! —
Não tomem
O atalho!... Há lá lobis-homem!
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Theocritus.

* * * * *

Sim?

Theocritus.

* * * * *

Queres tu vêr, como toma
Novamente côr e aroma,
Pendida, murcha, sem côr,
Da mionha alma a flor singella?
— É pôres teus olhos n’ella,
sol de vida, astro d’amorl

É tu, estrella, surriresí...
E um beijo meu consentires
Sob o teu cândido veul...
— Queres sondar a torrente
da mionha poesia ardente?
— Venha um beijo, anjo do ceul

Queres tu dar vida a um morto?
Crear um homem, que, absorto,
Viva só de só tê ver?
e crear-lhe um paraíso?
— A este amor, com um surriso,
solta as asas do praser.

Mendigo d’amor, sedento,
cançado, e já sem alento,
aos teus pés lançar-me viml
- Tem dó, do pobre mendigo!...
— Levanta-ol...— Leva-o comtigol...
— Dessedenta-o, cherubiml...

Publicado em A Civilisação da África Portuguesa,
1868, 21 nov, n.l 08, p.42 7-428.

Publicado em A Civilisação da África Portuguesa,
1868, 21 nov, n.108, p.428.

IX
Ceiferinhas d’amor,
Nenhuma de vós mude
Caminho por atalho!
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Por entre grades

— E tu, passarinho ingrato,
negas-te aos nossos desejos

Dise, passarinho, nós
Não te damos alimento?
— Tens ahi arroz, alpista...
tens ahi o nosso pão...
tens ahi gaiola de oiro...
e n’um lindo bebedoiro,
n’um bebedoiro de prata...
damos-te agua da nossa agua...
— Vamos-te ao abrigo pôr
do sol, da chuva, do vento...
— Vimos guardar-te, insensatas,
da rede, por ti não vista,
e da arma do cassador,
e das garras do falcão...
— Tem acaso fundamento,
avesinha, a tua magna?
Fasemos-te tantas festas...
Damos-te infinitos beijos...

I
Sobre a mesa os cotovelos... —
entre debeis, róseas mãos
segura a loira cabeça... -
que era como selva espessa
de anneis de finos cabellos... —
e as lagrimas a marejrem-lhes
nos olhos asues e cândidos... —
detive-me a, trites, vê-os
aquelles alegres irmãos.
Perguntavam:

II
“— Tu não cantas?
Tu não cantas, passarinho?!!
Pois tens melodias tantas,
Se do pomar me avisinho...
— Saltas, brincas sobre a eira,
se á sombra da amendoeira,
por te ouvir me vou sentar...
- E adejas ahi no ar
com teus suaves gorgeios...
— E os ouvidos nos enlevas
nos teus maviosos trinos,
nas tuas canções festivas...
E agora!...
Porque te esquivas?
Somos todos pequeninos,
tu e nós: — que intento levas
em negar-nos os enleios
e encantos da tua voz?
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Tudo alli estava farto
de prisão...e livre sahel

Vôam ás medas de trigo
O passarinho e as creanças:
E todos levam comsigo
Pelo meio das cearas,
— oceanos de ondas loiras, —
da liberdade a alegria.

Cabisbaixo, mudo, triste,
Aos rogos todos resiste.
— Nem a meiguice a consola
da perda fatal do minho.

Agora siml — Arrepesos,
Percebem, depois de presos,
Porque a avesinha não canta...
Porque a grade d’oiro a espanta...
A ella, que também tem mãe,
A ella, que também tem pae
E que tem irmãos também...

Abrem a porta á gaiola,
E abre-se a porta do quarto.

(So tu, liberdade, alcanças
alar-nos a um ceu, que doirasl...)

com saudades do teu matto?
Na mesa estas a gaiola,
Na gaiola o passarinho...

E os pequeninos, defronte,
Proseguiam:
— “Avesinha,
deixa ouvir-nos o teu cantol”

III
Escutou-s entretanto
O pae, que buscal~os vinha,
p’ra irem passear á fonte:
— fecha-lhes a porta, sabe;
espreita-os, e ouve o seguinte,
quando, ao virarem-se, a porta
vêem fechada:
— “Papael...
Mamãel... Minha irmãl” —
O ouvinte
Era só o passarinho.
Que presos alli os vê,
mas, - e toda a gente cré, —
triste, saudoso do ninho,
na desgraça os não conferta.
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E a liberdade surria
Em maviosas canções
Já no ar, e cá na terra

IV
Isto, leitor, observáras,
Se viesses, como eu vim...
— (que Deus te de melhor sorte!
E, quando não, a innocencia
Te resigne, te conforte,
Te cubra e c’rôa de espinhos
Com outra c’rôa de palmas...
— que alegres vôam as almas
na amplidão da consciência,
por largos, floreos carinhos,
vastos mares, altos ceus,
— se almas não são tyranos,
que assentem tenda e tropheus
sobre calumnias e enganos...)
— isto, leitor, observáras,
se viesses, como eu vim,
vencido, — mas não domado, —
por mil vis perseguições,
serenamente enconstado
ás grades d’estas prisões,
contemplar o ceu e o mar,
vêr creanças, ouvir aves:
— vêr passar gentis mulheres,
a quem não podes e queres
dirigir uma palavra...
dedicar sequer um aí,...
— (chamnma o incêndio que lavra
occulto no teu coração...) —
porque á filha inhibe o pae,
que o seu olhar de mulher
vire a este lados sequer...

e o ignóbil vendilhão,
que passa, — esse mesmo o preso,
se o vê, olha-o com despresol

V
Aqui dentro, resignado
A estes ferrolhos e traves,
Que, risonhas sem maldade,
Olham somente as creanças
(essas urnas de esperanças,
que eu tanto amo,) — paciente
olhando o que fez a gente
lá por fora em liberdade,
espero também o dia,
em que há-de também voar
a verdade... —
Não surria,
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Theocritus.

* * * * *

Hydrophobia

Nuno Queirol

Publicado em O Serão, 1886,10 set., n.l, p.3.

* * * * *

Dulce

Enerva e prostrai O banho perfumado
D’aromas tropicaes, calmo, seréno,
Aguarda no seu seio inanimado
O setim do teu côrpo, tão pequeno

Como o corpo gentil do beija flor
Que canta no mangall E um só desejo
Me assalta o pensamentol Oh meu amorl

Podésse eu ser o banho que alli vejo,
A limpha archiditosa e semsabor
Que fenvolve n’um frio e longo beijo!...

Aqui onde pousaste brandamente
O corpo escaptural, de formas taes
Que recorda as bacchantes divinaes
Em noutes de luar,—inda se sente
do corpo o transpirar febril e quente,

Exalando mil fluidos sensuaes,
que matam de prazêr, que são fataes,
que ardem qual vulcão na minha mentel

Dardeja o sol! a callida bafagem
Nem faz tremer a rama da palmeira!
E o estridente cantar quasi selvagem
Da cigarra, nas folhas da incendeira,

Leitor, d’este meu início:
— presa aui do despotismo,
é no futuro que eu scismo,
na liberdade, que eu creio.

Publicado em A Civilisação da África Portuguesa,
1869, 22 abr, n.130, p.515-516.
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17-9-86

A. Cesar de Moraes

Publicado em O Serão, 1886,10 out., n.2, p.l.

* * * * *

Resignação

08 de agosto de 1885

A. Marques Pereira

Publicado em O Serão, 1886,10 out., n.2, p.2.

* * * * *

A vida é sempre assiml N’um mixto d’alegria
a difundir-se em meio—um mar de desenganos...
Um dia, — lado bom — um sonho. Mas que enganos
o outro dia em fel não torna de agonia.

Eil-o feliz, um sêr. Contente n’essa via
alegre e a sorrir ao decorrer dos annos
olha risonho o ceu da vida, sem os damnos
que a muitos põem fim, que a tantos Deus enviai...

Volta a inconstante Sorte a roda n’um momento
e n’esse giro caem, desfeitas pelo vento
ás illusões em pó, esparsas pelo ar.

A vida é sempre assim. — Não nos queixemos pois.
Se um dia o teu amôr romper entre nós dois
Deixemos pelo ar as illusões voar!

Poesia Patriótica
Ora o povo tem rasão.

Meus leitões, que direis
Das nossas cousas de agora,
Então virá alguma melhora
D’aquellas que apeteceis

Só acho desabafo aos meus desêjos
deitar-me no teu molde, e alli Ter fim
da louca phantasia os mil adejos...

Cerrar depois as palpebras indo assim
Innundar a tua imagem com meus beijos...
— É pouco, muito pouco... mas enfiml...
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Governa o nosso reinante
Das leis segundo a vontade?
Terá elle a todo instante
Quem lhe occulte a verdade,
Segundo as cousas estão?
Ora o povo tem rasão.

Alguém o terá disposto
Entre um povo tão mesclado,
A despresa pelo rosto
O cidadão devotado,
Ao throno, ás leis e á nação?
Ora o povo tem rasão.

Terá respeito o saber,
A honra terá valia,
Ou sempre temos de ver
Em voga a patifaria,
A má fé, a corrupção?
Ora o povo tem rasão.

Dos rebeldes a promessa
Teremos de ver cumprida,
Ou virá nova remessa
Com a qual fique illudida
Do goveno a provisão?
Ora o povo tem rasão.

A sã justiça devida
Na triste causa do pobre,
Será bem distribuída
Ou sempre hade ter o rico
Superior protecção?
Ora o povo tem rasão.

Os que gosam felecidade
Serão leaes aos amigos,
Que virão na adversidade
Defendel-os dos inimigos,
Sempre co’a espada na mão?
Ora o povo tem rasão.

Vae encontrando a nação?
Ora o povo tem rasão.

Ou a lei será banida
Que prohibe a traficancia,
Para então ser permettida
Essa filha da ignorância.
Deshumano - escravidão?
Ora o povo tem rasão.

O povo levantará
O credito a Portugal,
A sua agonia soará
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Em Loanda, onde vivo
Como bem simples mortal,
O esp’rito sempre activo
A favor de Portugal,
Terra do meu coração?
Ora o povo tem rasão.

O orgulho Portuguez
Mostrará nobre valor,
Sahirá mais uma vez
Sem tibeza, nem pavor,
Combatendo pela nação?
Ora o povo tem rasão.

E’ tanta honra, tanto brio
Que devemos ao Gama,
Não temeu calor, nem frio
Levou a nossa fama,
Pela África, e Industão?
Ora o povo tem rasão.

O navegante Castro
Albuquerque, o guerreiro,
Lusiram como um astro
Deram ao mundo inteiro,
A mais nobre exaltação?
Ora o povo tem rasão.

E Camões, nossa gloria
Príncipe da poesia,
É eterno lá na historia
Com tanta sabedorial
De Portugal, o brasão?
Ora o povo tem rasão.

Foi na gruta de Macau
Que escreveu seu compendio,

Alerta Portugueses
Com toda a soberania,
Tendo em conta os inglezes
E a sua philosophia
A má fé; e a usurpação?
Ora o povo tem rasão.

Desde a cidade ao chacal,
Será grande a confusão?
Ora o povo tem rasão.

Portugal, que ouProra
Hastiou a sua bandeira,
E a toda a qualquer hora
Sua força verdadeira,
Mostrou firme ostentação?
Ora o povo tem rasão.
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Loanda, 12 de Março de 1891.

Borlido Martins.

*****

O cedro que baixou

Havia na floresta um cedro collossal,
Como um titan soberbo, o enorme vegetal
Erguia pelo espaço a gegantesca altura,
A proteger assim n’um manto de verdura

Portugal corvando-se para
o abysmo, como o cedro que
cahiu. O cedro morreu e Portugal.
esta enfermo; mas salvemol~o PortuguezesL...

Creio, leitor, que bastante
Sobre isto já tenho escripto,
Achaes vós interessante
Todo o que vos tenho dito?
Respondei-me sim ou não?
Ora o povo tem rasão.

É na África, senhores
Que a fé hade florecer,
A fé de vencedores
D’ inimigo que apparecer,
A roubar nosso terrão?
Ora o povo tem rasão.

Portugueses, irmãos meus
Amae a independencia,
E as honras dos tropheus
Liberdade e sciencia,
O progresso e reinação?
Ora o povo tem rasão.

O povo Lusitano
O que tanta grandesa
Mostrára ao mundo insano,
A sua força e firmeza
Combatendo p’la nação?
Ora o povo tem rasão.

E tendo só o pobre Jau
Um servo sem dispendiol
Que lhe mendigava o pão?
Ora o povo tem rasão.

Publicado no Correio de Loanda, 1891, 5 abr, n.62,
p.2.
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Os cantos das callandras e os ninhos dos pardaes.

Mais tarde, o progredir dos povos encontrou
Na sua frente a selva escura e projectou
Abrir caminho emfim, passar alli a estradai
E começou então a enorme derrocada.

Veio o comboyo em fim, mas respeitou no pobre,
Os últimos signaes d’uma familia nobrel
E meneiando o flanco e espirando fumo. -
Passou, como a serpente, em busca do seu rumo!

Passando por alli os grandes vendavaes
Em brados de vingança, em gritos de ameaça.
Como uns plebeus sem lar, como uns Cains sem raça!
O velho rachador das primitivas eras.
Diante do ancião, do pae das primaveras, -
O silex abaixou em prova de respeito! [?]
Os séculos também renderam lhe o seu preito
E o cedro viu morrer os séculos passados.

Mas de repente o cedro eleva-se selvagem
E a estrada então passou, em curvas d’homenagem
Diante do collosso e perfurando montes,
Rasgando, como a setta, os grandes horisontes!

Veio de pois a cruz. E os miseros soldados,
Os louros generaes a quem a crença arrasta
E para quem a historia apenas é madrasta.
Ignorados heroes, nas luctas por Jesus,
Morrendo junto d’elle apostolando a Iuà
E o cedro collossal erguia-se altaneiro,
Sereno como um rei, forte como um guerreirol

Porém, um dia, em plena primavera
Nasceu junto do cedro a voluptuosa hera}
E foi crescendo muito, e foi crescendo mais,
Até que emfim, ganhando uns braços collossaes,
Foi-lhe pendendo o tronco e a ramaria escura
Em laços sensuaes de lúbrica ternural

Que segredar mansinho, á noite quando o mar
Soluça tristemente, erguendo-se no arl
Que beijos de sultana, ardentes como brazas
Ao despontar do dia e quando as castas azas
Da aurora côr de roza estendem - pelo ceo
As tintas virginaes do seu mimoso véo!

E o cedro que assistira ás luctas do passado,
O velho que foi sempre altivo e respeitado,
Não pode resistir á hera que o venceu
Cahiu por fim na selva... e nunca mais se ergueul
Borlido Martins
Loanda

Publicado no Correio de Loanda, 1891, n.57, p.2.
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Sei que o homem desconfia,
Que a filha falia commigo;
E outro dia,
Foi dar com ella ao postigo
Commigo a gargarejar.
Do que houve lá entre os dois,
Eu não posso apreciar;
Porque depois
Eu fui cear.
Só o que lhes posso dizer,
E’ que ao voltar
Já ella estava á janella,
E não tardou á cancella...
(Uma voz) “Que fazer?
Vir conversar!...

A meia
(Monologo)

Mas elle o grande magano,
- Não por uso - corre o panno
Das janellas;
P’ra que a filha
Nada possa vêr por ellas.
E quando ás veses nos pilha;
Ambos a contrapiscar,
Certa medida
Por mim sabida,
Tem por costume adoptar
Vae sentar-se junto d’ella,
E eu então:
Sem me affastar da janella
Mudo logo a posição.

Mas n’isto ouvem-se passos,
E julgando ser o pae;
Da-me os braços
E lá vae,
Guiando-me pela escada,

Mora no prédio fronteiro
Ao meu, na rua do Sol,
Um fanqueiro
Hespanhol,
Que me detesta a valer
Sómente por lhe eu diser:
“Que meu sogro
Hade ser”
E eu espero que esse logro
Por certo virei a ter.
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Justino de Carvalho

Publicado no Correio de Loanda,18>91, n.93, p.3.

* * * * *

Varietas Delectat

Até ao segundo andar,
Aqui parou,
E meditou,
E no quarto da creada,
Ella entrou
E fez-me entrar...

Do que lá dento se passou,
Eu não posso precisar,
Só o que lhes posso dizer
E asseverar
Sem ser baléla;
E’ que á noite ao recolher
P’ra descançar,
Calçava uma meia d’ellal...

A linda mariposa
Voeja de flôr em flôr,
E desde o lyrio á rosa,
Emquanto tem vigôr,
A todos beija e gosa.

E, como a borboleta,
O amor, só nos seduz,
E brilha qual planeta,
Se a gemma em que reluz
Varia de faceta.

O amôr é uma creança
Que nunca permanece
Quieta, nem descança:
Só para se adormece;
Só dorme quando cança.

O amôr é uma nevrose;
Destroe-me a rasão
Tomando em alta dose,
E em minima porção
Faz que se pense e gose.

Gosar é hoje a rosa
Colher inda em botão,
Depois dhalia mimosa,
Depois... o coração
É como a mariposal...
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Se alguém se soube impôr
Por dotes naturaes
E teve um mez d’amor,
Se insiste - se quer mais,
Tornou-se massador.

Não há já dito agudo
Que não houvesse dito,
E - ou massa, ou fica mudo
O que é muito bonito
- No jogo do sizudo.

Se muda a luz e o vento,
O tempo que é fatal,
E o proprio firmamento...
Não ha de no mortal
Ser vario o pensamento?

Romeu ejulieta
São pura phantasia:
O amor não põe grilheta;
Só livre tem poesia;
O amor é a borboletal

Ninguém no mundo pensa
Achar dois seres eguaes
Na multidão immensa;
São vários os mortaes,
E é varia a nossa crença.

Eu temo a Eternidade
Monotona e constante,
E amo a variedade
Alegre e crepitante,
Irmã da liberdade.

Gosar é, hoje a rosa
Colher inda em botão,
Depois dhalia mimosa,
Depois... o coração
E’ como a mariposa.

Depois de serio exame
Se á vida - contradanse
É justo que se chame,
A marca que não cança
É só - changer de dames...

E como a mariposa
Voeja de flôr em flôr:
Agora beija a rosa,
Logo a dhalia - o amor
É a Venus caprichosal...

Pedro Machado.
Publicado no Correio de Loanda, 1891, 20 set, n.87, p.2.



100

* * * * *

Já mortal
>-• —
I '

A. E. de Sousa Sampaio.

Publicado no Correio de Loanda, 1891, n.95, p.2.

* * * * *

Pedem o parreiral os cachos d’oiro;
gosa-lhe a sombra um moço pensativo.
—Uma ave está chocando e seu thesoiro:
o filhinho no ovo inda captivo.

Do límpido cristal transborda o vinho;
erguendo a taça, o moço o néctar prova.
—Exulta a mãe; pipilla já no ninho
do seu amor o fructo, a prole nova,

O sol sem raios lento agonisava
Tombando no horisonte... preguiçosa,
Surgia a lua e illuminava
A praia deserta e silenciosa.

A brisa passando alegre fluctuava,
A tua fluctuante e alourada trança;
E em beijos febris a brisa te beijava,
Como beija uma creança outra creança.

E eu cahi a teus pés ajoelhado,
Palpitante, louco, halucinado
Narrei-te o drama de minha alma...
Absorta;

O destino
(Imitação de Josephin Soulary)

Respondeste-me - “Que pretendeis?
AmorI
Não o tenho” - “Mulher, eu soffrol...”
- “Que horror!
Foge de mim... Sou uma mulher já morta”.

quando... um velho que tem milhares de annos,
cruel, sinistro, inesperado surge.
“Sou”—diz— “o vento [?] de engano”:
“das me entre vós lugar, felizes!—Urge,
“que conheças quem sou...—Sou o Destino”
—E cheia cabe das mãos do moço a taça
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Mossamedes, 19—11—91.

Antonio Urbano de Castro

* * * * *

[sem título]

A. E. de Souza Sampaio.

Publicado no Correio de Loanda, 1892, n.104, p.2.

* * * * *

Quem ha que as não commetta?

dos prazeres.—E á mão morre o bambino.
a—E’a Sorte: é o temporal que passa.

Encontrei-a. Era formosal... Sorria-me impudentel
Fitava-me. Que olhar?! Olhar de serpente
Que a preza fascina.
- Quem és tu quem és tu formosa horisontal
Que tanta luz erradias do teu formoso olhar?
-Uma flôr de esquina;
Tenho um tecto. O infinito: Um só abrigo vendavaes
De fornex, de chuvas, de misérias e de ventos
Herança de meus Paes
Arraste-me pelas ruas, vende-me a quem passa
Para haver dinheiro e ter alguma massa
Para pagar a ceia, e... alguma coisa mais.

Asneiras commetteu Napoleão
O heroe de Marengo e de Moskowa,
E quando a França d’asneira lançou mão,
Os allemães venceram em Sadowa.

Publicado no Jornal de Mossamedes, 1891, 1 dez.,
n.172, p.3.

- Não sentes remorsos; a dôr não te consome?
- Não sei... E’ provável. Olha?... eu tenho fome
Hoje o gato da visinha depois de bem jantado
Veio para a janella rir-se em mim o malvado
Francamente não gostei
D’aquellas brincadeiras eu... eu que não jantei
Pois vai querer mulher. Mas olha francamente
E’ crê-me, com pezar
São uns magros dez tostões tudo quanto tenho
Leva-os e vai cêar
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L. de Vilhena.

Publicado no Correio de Loanda,\S^2, n.120, p.2.

* * * * *

L. V.

Publicado no Correio de Loanda, 1892,15 mai, n.l 17, p.2.

* * * * *

A domino Creme

Annibal o heroe da antiguidade,
A si proprio perdeu-se e a Carthago,
Porque em Capua asneou muito á vontade,
Nadando no praze como n’um lago.

Sem limites, sem diques nem fronteiras,
A asneira pelo mundo todo vôa:
Só é asno quem não commette asneirasl

Mas n’isto vi erguer-se uma visão,
Que me disse com voz meiga e suave,
Sonora como o canto d’uma ave:

Asneiras commetteu gente mui boa,
E na noite de Valpurgis as feiticeiras
Fizeram também Fausto andar á tòa.

Não scismes abandona essa illusão,
Olha, a patria é o universo inteiro,
P’ra quem mendiga o pão e o dinheiro.

Para que serve um nome revelar,
Um nome obscuro, uma cousa và;
Quem se vos dirige é um monchalant,

E assim assentado á beira-mar,
Escutando da noute os echos vagos
Lembrei-me da família... dos affagos
E da patria e então puz-me a scismar.

Longe das margens do luzente Tejo,
Longe da patria e dos logares dilectos,
Revia do passado os dias quietos
De que a saudade me trouxe um lampejo.

Soneto
Á beira mar
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Que passa hoje a vida a bocejar.

L. V.

Publicado no Correio de Loanda^&dZ, n.107, p.3.

*****

Soneto

L. V.

Publicado no Correio de Loanda,\?&2, n.106, p.2.

* * * * *

Soneto

Eil-o inchado como a rã da fabula,
Mais circunspecto que o real pavão,
Co’stribibilho “ora o povo tem razão”,
Pede meças em veso ou na parabola

Mesmo sem faser nennum discurso
Ás idseias não mudaria o curso
Porque vê tudo sempre só por um lado.

Vasta imaginação, fértil, sagas
De que o sapo, de certo, mais esperto,
Se a polvora não houvessem descoberto
De dar com ella seria capaz

Se um dia esta profunda immensa bola
Nas camaras representa-se Angola
Daria um excellente deputado.

Pariz deu-me a noção do grandioso,
A Italia dos lagos silenciosos,
Mostrou-me o quer que foi de vaporoso.

A hespanha c’os cantares mavioso,
Fez-me subir as espiraes do gozo,
Em dias que lá vão ... dos formosos!

Quando o soneto mandei publicar
Não me era estranha a vossa amab’lidade
E vos garanto com sinceridade

Foi um ruido das grandes, capitaes
Que perdi minhas ambições sonhadas.
“O vento leva as rosas desfolhadas’
Assim vôam também os ideaes.
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Que o fiz sem partis-pris de molestar.

L. V.

Publicado no Correio de Loanda,\&¥2., n.103, p.2.

* * * * *

Soneto

* * * * *

Crimes humanos

Tremei de susto, ó almas emaculadas,
Ao ver as cousas santas, p’elos crime manchadasl
Santa a caridade, a virtude mais real,

Tenho até mesmo completa certeza
Que p’ra todos serieis gentil
Crer o contrario seria pueril
Nem cabia em vossa delicadeza.

Em Mafra uma escolheu o seu esposo,
Pois que a um digno militar pertence:
A outra preferiu do amanuense,
A tranquilla existência e o repouso.

Consid’rei sempre a penna d’um ‘scriptor
E pela vossa sinto preferencia,
Pois que escreveis com arte e com primor.

Foi Óbidos que teve uma por berço,
Em Setúbal a outra foi nascer,
E por irmãs se tratam sem o ser,
Na núpcias seu destino foi diverso.

E quando fiz aquella referencia,
Não foi malq’rença nem foi máu humor,
Pequei apenas por impaciência.

Em suas frontes ‘stá suspensa a aurora,
Da louçã e doirada mocidade,
Que de verdes esperanças se inflora.

Anónimo, publicado no Correio de Loanda, 1892,
n.103, p.2.

A vida lhes desliza com suavidade,
“Paza a Deus que lhes seja duiradoura
Da lua de mel a doce amenidade”.
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Loanda,
Borlido Martins.

Publicado no Correio de Loanda, 1892, n.103, p.2.

Atira p’ro esterco o lupanar e o crime,
E estorse as cousas vis, como se estorse em vime;
É um veneno atroz, que nossa alma infesta,
Peparae-vos abutres, é santuosa a festa

Transformou-se em monturo a graça pitoresca
Do verdade matagal e da campina fresca;
Ouve-se alem o mar, bramir como um chacal
E a humanidade rir ao som do vendaval;
E essas gargalhadas agudas como lanças,
Respondem brandamente os choros das crianças,
Que não tem pae nem mae, nem berço p’ra dormir

Que suavisa as dôres, de todos em geral;
Santa a justiça com fimeza de rectidão....

Livra a sociedade de toda a podridão;
Santa a resignação, como aquella de Jesus.
Que não se indignou ao pregal-o na negra cruz;
Santa a pasciencia do pobre que mendiga;
Que só a mão da caridade, é que é d’elle amiga
Mas ao ver os homens, correndo para o abysmo
Usurpando a virtude, as leis do Christianismo,

Onde estaes, anjos meus, ó doces alvoradas,
Que eu vi n’outra idade explendidas, doiradas,
Como o maio em flôr, já nada d’isso existe!

Escarnae-lhes no rosto, ó ondas do porvir,
Pois tem por ideal sómente o abandono;
Esmagae-as aos pés! são cães que não tem dono!....

É assim que blasphema o gordo milionário
Quando passa e vê aquillo, o vil como um sicário!
Dae-lhe ao menos por cama o estrume dos cavallos!
Por não terem pae nem mae, haveis de esmagal-osl
Como se esmaga um sapo, a uns tristes innocentes?

Estorcei-vos no lodo, assim como as serpentes,
O’ míseros sandeus, escravos do dinheiro,
Que até roubaes por fim a enchada do coveio!

É preciso ó almas, um vingador tyranno!
De raça de maldade, sangue do romano!
Levanta-te da campa, ó monstruoso Nero!
E junta a tua espada, ás crenças de Luthero!
É necessário ao mundo a tua voz sombria
Até que surja da treva, o desejado dia....
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* * * * *

Um coração interrogado

Loanda

* * * * *

Quem a tanto de obriga? Rosa bella.
Rasão tens coração, segue o teu norte:
Qúe não pódes seguir melhor estrella...

Borlido Martins

E dizerem que é Deus? Não póde ser:
Não é Cupido Deus, é um traidorl
Maldito sejas quem por Deus o querer.

Que desordens não faz o impuro amor?
Deitando tanta gente a perder,
Cidades assolando o seu rigorl

Que fazes coração? Vou padecendo.
Quem te causas essa pena? Uma ingrata.
E conservas-lhes amor? Amor me mata.
Deixa pois de querella. Sô morrendo.

Quis-te bem algum tempo? Ia querendo.
E tratta-te cruel? Cruel me trata.
Pois que causa a obrigou? Não quer ser grata.
E que intentas fazer? Amar sofrendo.

Olha assim que te perdes. De que sorte?
Em obrar tanto excesso. Hei de querella.
Olha emfim que te matas. Quero a morte.

Cupido amaldiçoado

Maldito seja o amor mil vezes mil
Que enredos a milhão no mundo faz
E dizem que é deus este rapazl
Um cruel, sem piedade, infame, vilIII

Qual o bom caçador fére subtil
O passarinho incauto, por sagaz;
Assim, esse Cupido anda voraz
Ferindo os mortaes peitos com ardil

Publicado no Jornal de Mossamedes,\&32\J], n.178,
p.3.
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Loanda Borlido Martins

*****

Uma ingrata ca na África

Mote
Se te eu não tivera amada
No mais superior sentido,
Nunca tu agora foras
Das minhas penas motivo.

Publicado no Jornal de Mossamedes, 1892[?], n.176,
p.3.

Glosa
Se é paixão d’alma o amor,
E do amor nasce o pensar,
Aquelle, que mais amar
Terá tormento maiorl
Amei-te, e vi o rigor
Do momento em mim gerado:
Porém, eu fui o culpado,
Que te amei, pois não sentira
O mal, a que a mim se conspira,
Se te eu não tivera amado.
Com aquelle acatamento,
Que caber em mim podia,
Te idolatrei cada dia,
Te adorei cada momento:
Elevei o pensamento
Com affecto o mais subido;
Foi esse amor tão crescido,
Com que a ti me affeiçoei,
Que por extremo te amei
“No mais superior sentido”.
D’este amor a perfeição
Bem me paga o peito teu;
Ah falsa! a culpa tive eu,
Que em ti puz tanta affeição:
Entreguei-te o coração,
Lucrei só penas traidoras;
Porem, se [?] as horas
De amor não fôra o progresso;
Também do rigor o excesso
Nunca tu agora foras.
Eu fui, eu fui quem leal
Se adorou com tanto empenho;
Mas és mulher, já convenho
Que a má paga é natural.
Eu fui, eu fui por meu mal
Quem te amou tão excessivo;
Por isso a teu peito esquivo,
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Loanda Borlido Martins

* * * * *

O por do sol

Sentado em rústica penha,
Ao braço a fronte encostei;
E a contemplar este quadro.
Tempo esquecido fiquei.

Inda vi descer glorioso
Ao mar o facho do dia,
Que sobre as tremulas ondas
Vasto vulcão parecia.

As ondas orladas de ouro,
Que o sol no accaso acolheram,
Despeiram galas e enfeites,
Mal que da vista o perderam.

Ouvi o adeus expressivo,
Que uma ave, e outra lhe deram,
Té que no pouso sabido
Ao brando somno cederam.

Culpar não tenho de que,
Eu te amei, meu amor é
Das minhas penas motivol

A viração lisongeira
Da terra antão se elevava;
E as mui tenues azas batendo.
Pelos campos vagueava.

Aqui accorda um insecto,
Lá desabrocha a flôr,
A cujos orgãos mimosos
Empece a luz e o calor.

Na hora em que o sol dobrando
No seu giro a immensidade,
Deixou duvidoso o mundo
Entre a luz e a escuridade;

Como anojada viuva
Se mostrava a natureza,
Mas assim mesmo enlutada,
Era bella na sua tristeza.

Publicado no Jornal de Mossamedes, 1892[?], n.183,
p.4.
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Borlido MartinsLoanda.

* * * * *

Absorto em tanta grandeza,
Sinto o espirito fraquear;
Já é vã toda a palavra.
Emmudecer é louvar.

Surprezal
Mas quando me retirava
Eu vi n’uma janella,
Uns olhos meigos e ternos
D’uma moreninha bella,

Fiquei estacionado
Ao ver os fachos de luz,
P’recia uma Magdalena
Contemplando seu Jesús.

Olhava tão meigamente
Para a amplidão dos ceosl...
Talvéz qu’a Candidinha
Adorasse assim a Deus.

Eclipsaram-se os objectos,
Mas os sons mais aclaravam,
E quanto os olhos perdiam
Tanto os ouvidos lucravam.

Nos espaços sem limite
Soes sem conta scontillavam,
E cumprindo ordens do Eterno
Regrada marcha traçavam.

Livro immenso é o ceu estrellado.
Qu’em suas paginas puras,
Até o menos attento
Gloria a Deus sobre as alturas.

Ao sol fiz a despedida
Mas á moreninha não,
Porque os seus ternos olhos
Me f riram o coraçãol

Em quanto assim sobre a terra.
Seu manto a noite estendia,
E esquece o dia que passa
Na esperança de outro dia,

Publicado no Jornal de Mossamedes, 1892[?], n.188,
p.3.
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Óde a moral
A riqueza e a pobreza e os seus effeitos

Tu, douta experiencia,
Es hoje a sacra Musa, que me inspira;
Pois, tu sabes melhor que as outras nove
Como cá sobre a terra tudo gira:

Como tigo aconselhado
Eu farei o meu canto celebrado,
Porque com tigo o rude
Fica sabio — não há nada que não mude.

Um as ações lhe louva,
Sem que alguma ache indigna de louvar-lhe,
Outro graças lhe diz, e todos buscam
Exquisitas idêas de agradar-lhe:

O juizo é perfeito;
Cada palavra sua é um conceito;
E’ nobre, é generoso,
Tem o rosto gentil, o corpo airoso...
Nenhum, nenhum lhe encontra
Um minimo defeito, que reprove,
Até se vicios tem, por seus pecados,
Não deixa de encontrar quem lh’os approve:
Tudo é n’elle bondade;
Mas tudo hypocrisia da amisade

Por cousa fabulosa
Eu tenho certa cousa, que algum dia
Por verdade abraçava; porem era,
Porque do errado mundo não sábia:
Eu tinha por verdade...
Isto a que chamam candida amisade;

Porem agora sigo
Quem não há homem verdadeiro amigo.

Somente o interesse
E’ quem lavra os fuzis, que se encadeiam
Por modo tão subtil como é o modo,
Com que uns homens e outros lisonjeiam:

Só dava esta aliança
Quanto a fortuna sem mudança:

Havendo variedade
Quebra a cadeia, rompe-se a amisade.

Eu vejo, eu vejo aquelle,
Que grossos rendimentos manejando,
Ou que despender pode benefícios
Sobre cargos honrosos dominando;
A um, e outro lado
Eu vejo de amigos rodeado,
Moldando-se-lhe ao gosto;
Maxima, que a seu geito tem desposto.
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Um lhe aprompta o dinheiro,
Outro pelo servir trabalho atura,
Tudo emfim por tal modo, que infallivel,
Debaixo do favor lá vae a usura:
Mas se elle desgraçado
De todo a cahir chega em baixo estado,
Então com mão trahidora,
Da sua sociedade o lanção fóra...
Bem como o que destilla
Em vidrado lambique, o fogo brando,
Da flôr mimosa o suecco proveitoso,
Que vai a pouco e pouco dissipando;
E prompto á obra attende
Em quanto a flôr substancia alguma rende;
Mas não largando nada
Na rua a deita como despresada:

E’ pois n’estes, que pupulla
Maior ganancia, quanto mais s’o adula.

E se acaso a fortuna,
Que nunca permanece, em algum tempo
Faz que a roda volúvel lhe desande
Urdindo-lhe algum leve contra tempo;
Então mais lisonjeiros,
Essa corja fatal de interesseiros,
Com capa de amizade
Se cevam nos seus bens mais á vontade.

Não obrão de outra sórte
Os chamados amigos; nunca o lado
Desamparam d’aquelle, que desfructam,
E despresam depois de desfructado;
Mas com sagaz intento,
Prevendo que a seu vil procedimento
Algum justo resiste,
A murmuração serve contra o triste

Que a sua má cabeça,
Dizem elles, o poz n’aquelle estado,
Que vergonha perdeu, o brio, a honra,
E que de tudo está prevaricado;
Até já lhe desviam
Os dotes naturaes, que lhe applaudiam;
Como que se a pobreza
Repugnasse aos dons da natureza.

Um compaixão fingido
Da miséria, em que o vê, diz, se podesse
Lhe faria algum bem, outro publica
Que um infame soccorro não merece:

Mas todos geralmente —
Que do trato civil é indecente,
E que indigno se porta
De que um homem de bem lhe chegue á porta.
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Borlido Martins

* * * * *

Desgraçada pobreza,
Quanto soffres em triste abatimento
Mas ainda os perversos te preparam,
Com que mais te apurar o soffrimento;
Peior ainda agora,
O que prouvera o cao que assim não fôra?
Contra o infeliz pobre
A malícia d’aquelles se descobre.

Porque se o decadente
Alguns lieitos meios vae achando,
Com que melhorar possa de fortuna,
N’elles logo a inveja vae picando,
Com furor, que os impelle,
Mil calumnias espalham contra elle,
Maquinando-lhe enleios,
Que do bem lhe destruam os justos meios.

Pobreza desgraçada!
Outra vez, e mil vezes clamo agora:
Perversissimo mundo! Quem vencêra
De todo desprezar-te, bem feliz fôra!

Na patria da bondade
E’ que reina a candura da amizade,
Donde sempre em bonança
Não a receio de sentir mudança.

Já cuidam que os assombra
Surgir o miserável da indigência,
Em que jaz abatido e mover pôde
Ferinos corações a Ter clemencia:
Mas uns dissimulados,
Outros mais claramente arrebatados,
Não há um, que não obre
Tyrania contra o pobre, porque é pobre!

Publicado no Jornal de Mossamedes, 1892[?], n.193,
p.3-4.

Esta Ode é escripta á face do que temos observado n’este mundo de enganos e de phantasia.
— Horrível, simplesmente horrivelll!
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Comtigo ao lado o triste prisioneiro
Enxugas húmidos olhos,

julgando cada dia o derradeiro
Em que os fataes ferrolhos
Lhe tolheram a sahida

Para gosar a liberdade e a vida

Tu alentas té mesmo á extrema hora
O laço moribundo

Dando-lhe ainda indicio de melhora;
Ou já do ceu jucundo
Lhe apontas a morada,
E lhe franqueias a radiosa entrada

De ti cheio o cultor confia a terra
A árida semente;

De ti cheio transpõe de serra em serra
O império de tridente
O navegante ousado,

Em teu único numen confiado:

Doce esperança, ati este hymno canto
No tempo teu divino

Onde acceitas de mil amantes o pranto,
Acceita este meu hymno
De saudade coroado,

E pelas mãos do amor a ti votado
Tu, quando do fatal cofre insidioso

Todo o tropel dos damnos
Se espalha pelo mundo desditoso,

Amiga dos humanos
Teu vôo retiveste

E benigna entre nós ficar quizeste.

Tu sabes, deusa, o magico segredo
De illudir a demora

Ao insoffrido amante, que mais cedo
Do que a ajustada hora
nas asas do desejo

Busco a amada a quem retarda o pejo:

Ohl como os ceus se tordam de invejosos,
Quando da joven bella

Sentindo do amante os passos cautelosos
Lhe diz a esperança. E’ ella:
De invocar-me descança,

Que onde triumpha o amor, cessa a esperança:
E eu que, tenho offertado em teus altares

(Adorador antigo)
Preces sem conta, votos a milhares,
Só por ver se consigo
Um bem há tanto ausente

Terei eu de invocar-te eternamente?

A esperança
Hymno
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* * * * *

Na altura da Serra Liôa em noite tenebrosa!!!

Poesia feita na minha viagem de Lisboa a Loanda, em 6 de outubro de anno passado
dedicada ao commandante do vapor “Cazengo” — Roberto Franco.

Nas grandes solidões do mar, que ora sereno
Sorri na branca espuma, ou [?] ao duro aceno
Dos turbilhões do ar, a agulha feiticeira
Indica ao nauta incerto a róta mais ligeira
Da patria alem do amor, da terra appetecida
Que importa a cerração, a luz esmorecida.
Do sol que vai morrer nas nuvens procellosas?
A agulha aponta o norte em noites tormentosas
Embora em dura guerra o [?] gigante
S’extorsa em convulsões! A bússola constante
Ao descair no abysmo, aponta ainda o norte
A’onda mysteriosa em que se occulta a mortel...

Eu sou o nauta ousado em busca d’outros ceus
Nas solidões da vida, embate de escarcéos
A vaga das ideas a percorrer a estrada,
Que vae de polo a polo á luz da madrugada
Da grande redempção que se chama progresso?

Quando virá o dia afortunado,
Em que também me digas

Cessou, mortal, de perseguir-te o fado;
Despes as feições antigas
Da inojada saudade

Que, eis aos teus pés presente a tua divindade:

Eis seus olhos azues, do ceu traslado,
Com que os deuses namora,

Eis o rubim embora transformado,
Que ao sorriso da aurora
O seu sorriso iguala,

E ver-te encantos na graciosa falia:
Farta a vista, e descança o pensamento:

Que o gosto seu mimoso,
Quanto á imaginação foi já tormento,

E’ hoje allivio e goso...
Quem tanto bem alcança,

Não perdeu votos que offertou á esperança.

Publicado no Jornal de Mossamedes, 1892[?], n.173,
p.4.
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* * * * *

Um salão

Tu és o rumo, o porto, a vaga que extremeço
A bússola que aponta o norte ao nosso amor.
Vamos correr ligeiros, unidos sempre flor;
Em busca d’essa praia, em baixel veloz.
Viver no ceu um instante, amar... morrer apoz?....

As discretas soarrés de D. Amalia Costa
Não vae o que em geral se chama gente baixa;
Esta senhora tem sangue fidalgo e gosta
De conservar se em pé na altura em que se acha.

E’ tal a selecção, que há sempre quem se zangue;
O festejado poeta Aurélio Cancio Rosa
Disse já: “Na questão da analyse do sangue...
Oh!...E’ uma senhora extra-escrupulosal

E os seus olhos aqui tornaram-se phosphoricos.
Ora é facil de vêr, por semelhantes falas,
Que só o que possue pé nobre, pés históricos,
E’ que pode pisar o chão das suas salas.

Alli vae, por exemplo, o snr. João Proença,
Que é barão, e será visconde qualquer dia;
Homem que ás vezes sente uma tristeza immensa
Por Ter sido alfaiate — um erro que elle expia.

Alli vai o Liró, de esplendidasmaneiras,
Cuja profundidade em sciencia de minuete
Eguala vastidão das suas algibeiras,
Que levam de ordinário os restos do bufete.

Alli vai Cancio Rosa, um vate de alto apreço,
Que as damas teem á mão para inventar alcunhas;
Mas sempre triste em verso...Um lutol Não conheço
Luto mais negro; passa ao collarinho e as unhas.

Consta que no final de uma recitação
Em que exaltára o mar, “gigante d’ais tamanhos”,

Publicado no Jornal de Mossamedes, 1892(7], n.171,
p.3.

A alguém disse ella um dia: “Hoje um simples artista
Quer ser gente também! Oh, creia quem’ exalto
Quando vejo um ninguém a erguer-se, a dar na vista...
Tendo o arroje de usar bengala e chapéu alto!”
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G. Monteiro

$ * * * *

Fraguemcnto

E ao ver-te assim n’esse extasis divino

Entre as damas então há D. Eudoxia Lemos,
Grande em doce de chila e em armações de altares;
A Florinda Perdiz, que é o que nós sabemos...
Uma voz! Até chega a erguer os calcanhares.

Alli vai o major Espada, um valente,
Homem cujo valor tem suscitado invejas;
Prompto sempre a bater-se; e, ao chá, façam-lhe frente...
Que bravaral E’ um heros no assalto das bandejas.

Na canção predilecta, O Trovador sem crença,
Ella dá com tanta alma um sol audaz, colérico,
Que uma vez o Liró, mettido na despensa,
Cuidou que D.Amalia estava com o hystorico.

Produz-se a animação assim desde o começo;
Marca as danças o Liró... Espadas dá noticias...
Tomam no um rico chá, de que se diz o preço...
Umas noites, emfim, de poéticas delicias.

Ao ver-te aos pés da Virgem ajoelhada
Candida, verginal

Senti n’alma as anseas de quem encontra
O desejado Ideal

Alli vai o senhor Matheus do Nascimento,
Depositário fiel, seguro de tal brio,
Que deram-lhe a guardar um certo testamento
E elle fêl-o tão bem que ninguém mais o viu.

Publicado no Jornal de Mossamedes, 1892[?], n.200,
p.4.

Perguntou lhe uma velha em tom d’adimiração:
“Se o ar ama o mar, porque não toma banho?”

Não é pois de admirar a roedora inveja
Que existe. Cancio então no Liberal do Pinto.
Dá noticia, e conclue; ‘Inútil talvez seja
Dizer que alli só vae o que há de mais distincto.”

Vão outras damas mais de igual merecimento,
A quem se pede á vez “que a festa solemnisem;”
E cada qual então, puxando o seu talento,
Apresenta o que sabe. E que talentosl Dizem.
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* * * * *

N’uma doença

Consegui-o. Não quero mais da vida,

Creanças a cantar.
As luzes illuminavão teu rosto moreno

E tu a resar,

Ajoelhada ao altar
Senti que só vivia na luz refulgente

Do teu negro olhar.

Os cânticos ressoavam na abobada do
tempo;

E eu ao ver-te assim, ohl Candida virgem
Perdi a rasão

Senti a alma ansear dolorosissimamente
Senti o coração.

Senti o coração, que morto já estava
De desilusões

Senti que revivia, porque o louco estalava
Á força de pulsações.

Mulher. Ouves? Se lesses ao meu intimo
O que me hia n’alma. Ohl Loucos desejosl
Era alli; mesmo entre as multidões
Fechar te os olhos á força de mil beijos.

Quando eu morrer, Maria divinal,
Não quero lamentes essa morte,
Porque para mim tem sido a sorte,
Um radioso e duleido phanal.

O que só almeja n’este mundo,
P’ra cumulo da minha felicidade,
Era vêr-te rendida, sem vaidade,
Ao meu affecto dôce e tão profundo.

Quando eu assim te vi
Não sei o que senti
Que senti ao contemplar
O faiscar deslumbrante
Magnético at’rahente
Da luz do teu olhar

Publicado no Correio de Loanda, 1893, 30 abr,
n.167, p.2.
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A. Garcia.
Queta, 21-3—1896.

*****

Foi em um baile que te vi sorrindo,
Talvez zombando de me vêr scismar;
Depois, te ergueste, palpitante e meiga,
Walsando alegre, com teu bello olhar.

Tive vontade de expellir da mente
O vivo quadro do fatal salãol
Mas foi debalde, pois ficou gravado
Eternamente no meu coração!

Mas agora, en que venho da romagem,
Com a alma transbordando em alegria,
Não devo ter na campa uma elegia
Escripta só por ti em homenagem.

A não ser como um ultimo dezejo,
Que n’esta fronte cava dês um beijo
No momento da minha despedida.

Sim, não chores. As lagrimas, ó santa,
São auroras que brilham sem têr luz,
E se a lua fascina e nos seduz,
É que n’um mar de trevas se a levanta.

Pensei bastante, mas não achei allivio,
Que acalmassse minha acerba dòr;
Em qualquer parte via a tua imagem:
Na luz, nos astros, na amplidão, na flôr.

Se tú soubesses como soffri tanto,
Ao vêr-te alegre no salão walsando,
Senti minh’alma adormecer gemendo
E alta noite despertar chorando!

Ouve! na memória me surgiu a idéa,
De tua imagem esquecer, riscar;
Mas foi loucura, pois te via sempre

Ciume
(AJosephina,n’um baile)

Publicado na Revista de Loanda, 1896, 1 abr, n.l,
p.5.

Ao contrario, tú deves insculpir
Na minha fria pedra tumular
O seguinte epitaphio: “É o logar
Onde pódes seu maguas já dormir.”
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Em doce sonho junto a mim fallar.

* * * * *

Á S. D. Josephina ou Magdalena

Não sei que gosos presinta

Pensei e muito; mas não achei allivio,
Que acalmasse minha acerba dôr;
Em qualquer parte via a tua imagem:
Na luz, nos astros, na amplidão, na flòr.

Borlido Martins.
Loanda, 24-3-96.

Illustrissima senhora
Josephina ou Magdalena,
Vejo tem boa penna
e uma... prosa encantadora.

Não me zango com vossencia,
Longe de mim essa idéa:
quem escreve, sempre asneia
e, portanto, paciência.

Não tenho lyras suaves
d’onde extraia bons poemas:
escolho os eternos themas
ao doce canto das aves.

Para mim o realismo
nada tem que me fascine.
Adoremos Lamartine,
sigamos o idealismo!

E se vossencia é sectaria
das ôcas philosophias,
faça a Voltaire poesias
e não seja reaccionaria.

Eu também gosto, acredite,
de Kant e até d’Epicuro,
o doutrinário seguro
d’uma crença que se admitte.

Mas não me sinto propenso
para falia de matérias.
Coisas mysticas, siderais
é, Senhora, no que penso!

Publicado na Revista de Loanda, 1896, 1 abr, n.l,
p.5-6.
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A. Garcia
Queta-16-4-1896.

*****

Supplica de perdão a Josephina

Perdôa, oh! bella, se nos meus delírios
Á luz dos cirios profanei-te o pejo,
Perdôa, oh! Deus, se n’um louco anceio,
Beijei-te o seio, suppliquei-te um beijo!

Perdôa, querida, se te amei sonhando,
Se despertando mendiguei-te um isso,
Perdôa, Josephina, se nos meus amores,
Bem como as flores, desmaiei conciso...

Perdôa, senhora, teus olhares sérios
Só têm mysterios que causam damno,
Perdôa, querida, se me vires triste
A dôr consiste n’um fatal engano.

Perdôa, achanjo, se te fui ousado
Em têr fallado n’esse amor tão cêdo,
Perdôa, Josephina, por tuas virgens c’rôas!
Se me perdoas, guardarei segredo!

Perdôa, formosa, se por ti, convulsa,
No peito pulsa destemida veia,
Perdôa, oh! santa, quanto mais se inflamma,
De amôr a chamma, mas voraz se ateia!

Deixa, donzellla, reparar meu erro,
N’este desterro derramar meu pranto,
Deixa a que ao menos, em queixosa endeixa,
Lamente a queixa que me opprime tanto!

Portanto, minha senhora,
cada um para seu lado
e, sendo do seu agrado...
um abraço, ó preceptora!

o que canta a realidade;
para diser a verdade
é necessário que minta.

N’este mundo nada existe
perfeito como se escreve:
aqui e alli, ao de leve,
ha um erro que subsiste.

Publicado na Revista de Loanda, 1896, 15 mai., n.2,
p.8.
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Loanda-6-4-96.
Borlido Martins.

* * * * *

Escripta de repente, não podia
Sahir coisa apurada;
No entretanto, desculpai o Garcia
Ao dar-te essa massada:

Chamas ingrata á minha Dulcinéa
E tens muita razão...
Vale bem o soneto da tua veia,
Mas o resto, isso nãol

Ah! tú não a conheces, bem o creio;
Portanto, com franqueza,
Nada temo de ti, nada receio;
Só temo a Natureza!

A minha phantasia esbravada
Por chamma crepitante
Vê-a, a ella, docemente recostada.
Nas grades do mirante.

Pura como os arminhos do seu leito,
Sim, eu vejo-a, e, acredita
Sinto uma dôr aguda n’este peito...
Dôr aceba, maldita!

Carta aberta
(ao Sr. Borlido Martins)

Publicado na Revista de Loanda, 1896, 15 mai., n.2,
p.8-9.

Bom poeta, consente que te escreva
Uma carta singella.
Decerto não te anima, nem te enleva
O contheudo d’ella.

Tolera que t’o diga, meu poeta,
E não me queiras mal,
Porque, sendo perjura, é-me dilecta,
Encontro-a divinal

Pulsaste do alaúde as finas cordas
Em paz serena e calma,
Não te lembrando que do abysmo ás bordas
Vae chorando a minh’alma.
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Queta-29-Março~ 1896.
A. Garcia

Quizera tê-la aqui, e ergo uma prece
Para veres melhor
Que mil poemas e illiadas merece
O meu saudoso amor.

Se tú visses o rosto seu irado,
A excitar priapismo,
Ficavas louco, louco, desvairado
E cahias no abysmo...

Pois eu não te conheço em carne e osso:
Sei que és uma pessoa,
Um Borlido Martins, ou velho ou moço;
Como sejas, perdoa...

Pedôa a linguagem em que te escrevo:
São phrazes de rapaz
Que, levado nas cimbas d’um enlevo,
Só descanta o que faz!

Conheço os versos teus, que tenho lido;
Uns veios de matéria
Ligados ao fulgor do teu sentido.
A alma é luz ethera!

Não mostras ser amado, e nem tá amas;
Um plácido viver!
Ai! tens o peito isento d’essas chammas
Que queimam sem arder.

Tú és um d’elles. Cantas e não sonhas,
Existes e não choras.
Só amas os trovões, coisas medonhas,
Mas eu amo as auroras.

É bello n’esta edade dos vinte annos,
Sonhar uma utopia,
E esses que não fazem, são tyrannos,
Não querem poesia!

Por isso, meu poeta, não te admires
Que eu ‘screva á Magdalena:
É uma aurora, é um sonho, um arco iris,
Luz santa, luz amena!

Publicado na Revista de LoandaA&fà, 15 mai., n.2,
p.9.

Sentirias, decerto, uma enxaqueca...
A não ser, ó vidente,
Que sejas muito velho e já careca,
Sem gosto e impertinente!
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CABO VERDE

O que vae por S. Vicente

Há a registrar-se d’ordinario, automaticamente um socego e tranquillidade de metter
inveja ao paraizo celeste.

Todavia essa paz serena em que nos baloiçavamos esquecidos e indifferentes ás coisas do
mundo e que perpassam como em cosmorama por defronte de nós foi alterada, tendo de largar o
livro ou jornal em que me occupava com attenção dos negocios da índia para vir dar-vos noticias
a esse respeito.

O nosso kalendario é pouco respeitado da gente nova d’esta cidade. O dia de Santo
Antonio, ou por outro a vespera, passou desapercebida aqui. Nem uma fogueira, nem foguete ou
bomba, nem louro ou alecrim, nem sortes, nem ruido, nem alegria. Nadai nada.

As oito horas com a mesma precisão dos dias anteriores a cidade recolhia-se ao seu socego
e um ou outro bilhar fazia retinir o echo das suas carambolas até á praça de D. Luiz.

O dia de S. João, esse porem foi do [?] costume d’estalar na ilha fronteira.
Fez-se a romaria ao porto dos Carvoeiros, tendo ido para ali durante trez dias navios

carregadinhos de gente d’esta ilha. Reuniram-se mais de cinco mil pessoas de ambos os sexos,
dormindo á claridade das fogueiras, tendo por casa a abobada celeste e por fôfa cama o chão.

Homens e mulheres recordam-se com saudades d’este dia por se terem divertido assás. E’
um dia de plena liberdade em 365. Quem ganhará com a festa será mais tarde a estatística na
casa: nascimentos.

Amôr a toque de tambor - é a divisa de todos logo que lá chegam.
Quinhentas caixas fortes rufando continuadamente harmonias de acordar finados,

chamam á ordem raparigas, mais formosas enfeitadas de flores variadas e de fitas as mais lindas.
Come-se muito bem e bebe-se do melhor.
A festa este anno não acabou na graça do Senhor, porque houve grosa pancadaria.

Larguemos de mão as ephemerides da egreja e entremos no noticiário allegre.
A canhoneira Quanza chegou ultimamente da ilha Brava, trasendo a seu bordo o nosso

amigo Leão de Vasconcellos, Toulson, e dizem-nos que também lá vinha em viagem de recreio o
rei Midas.

CRÓNICAS
e

CRÍTICA LITERÁRIA
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Ultimamente uma lancha que atravessava o canal virou-se morrendo dez pessoas.

Guilherme de Cabo Verde

Publicado em A Imprensa, 1881, 7 jun., n.54, p.4.

* * * * *

Temos vizitado os edifícios públicos e encontramol-os n’um estado de irreprehensivel
aceio, mesmo elegantemente mobiliados.

Chegou aqui um pharolim da ponte mas todo rachado. E’ bom para sair mais luz e há
quem diga que já está magnifico para dar com elle n’uma pedra.

Sua Magestade para não desmentir ainda d’esta vez o triste conceito em que é tido praticou
imponderadamente uma das suas costumadas imprudências.

N’uma casa das nossas relações, da primeira autoridade, uma senhora gabava a
salubridade e bondade do clima de S. Vicente e para exemplificar accescentava que tendo vindo
da Praia Fulano muito mal, se achava consideravelmente melhor.

- Pois Fulano está cá? Gritou irado e cheio de cóleras o virtuoso Antonio.
- E virando-se para um cavalheiro que estava ao lado:
- Diga-me porque Fulano ainda não foi para Santo Antão?
- Porque chegou da Praia bastante incommodado pela viagem, está tratando-se e está

melhorando consideravelmente.
Midas arreganhando o carão n’um trejeito de macaco disse tragicamente como se

representasse a Ignez de Castro.
- Pois eu o arranjarei logo que chegar a Praia e officiarei á Junta de Saude para que casse a

licença.
E enchendo a bocca de pão de ló, de chá e de invectivas fez de tudo um bòlo que enguliu.
- Eu lhe mandarei ordens para que a gente com licença da Junta siga para Santo Antão.
Primeiro o fidelíssimo rei Midas não sabe a distancia que o separa da pessoa de quem

fallava. E que essa pessoa não o considera senão o escrevente principal, um Coronel ad hoc de
pleno carnaval, e que não póde dar ordens, mas sim transmittil-as; póde porem, arrojar-se a
commetter mais inconveniências e augmentar o volume de toleimas que lhe geraram a irrisão
geral.

E levantam-se os padeiros á meia noute para que esta magestade venha fazer paradas dos
seus desatinos, das suas doudices e da sua proverbial demencia.

Ora ceboloriol
Se se indagar porem a rasão do atrevimento do real coronel ad hoc encontra-se facilmente

que tendo este cavalheiro praticado uma grosseria levou d’ali a dous ou trez dias piadinha a
proposito. Foi de leve, foi raspãol

Pois nada é ainda. Verá o homonymo de Thaumaturgo a dança mais macabra que as
bruxas jamais inventaram.

Será o nosso titere, determinar-lhe-hemos todas as posições e brincará a nosso capricho.
Serão partidas maravilhosas, successos estupendos, vistas surprehendentes e magicas,

coisas do arco da velha.
Quer atravessar-se no nosso caminho, mas não sabe, ignora que nos profduz a mesma

doença que le roulis e la tunchagedas embarcações.
Tome juizo que já é velho, quede-se, socegue.
Não seja embrulhão, não queira ser lazzaroné.
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Escrivães

L.M.

* * * * *

Encontraram-se dois escrivães á porta de uma tasca. Se exceptuarmos a pequena
circumstancia de um delles saber mais do officio, que o outro, eram, quanto ao mais, dignos
colegas um do outro. Se este, no protocollo das audiências ordinárias, escrevia - interpollar o
citãdo aquelle escrevia nos termos dos processos - vae ser assinado ó depois de ser lido -, e
ambos trocavam o v pelo b e vice-versa.

O da interpollação, typo ladino, manhoso, todo senhorias, dorso curvado, era mais esperto
do que o outro.

Encontraram-se.
- Ó collega - diz o segundo ao mais ladino - como diabo, depois de ser liquidada a conta

d’um processo meu, tenho sempre a restituir á parte alguma coisa do preparo que recebi?
- Oral - respondeo outro - é que o collega não sabe fazer a coisa. Eu nunca restituo coisa alguma.
É a gente fazer uma certidão para aqui, uma citação para acolá, um termo ordinário por dá cá
aquella palha, e... está feita a obra.

Tolo é o escrivão que, além do preparo, ainda não houver de receber mais seis
vintensinhos!

A um outro escrivão ouvi eu dizer isto:
- Um dia pedi o preparo para uns- autos. Como o typo me perguntou quanto era, respondi

logo, sem titubear: - São 7$000 réis -. O negocio não devia gastar nem l$000 réis. Mas eu, com o
preparo já no fundo do bahú, ter de o tirar? Isso nãol Tantas voltas dei á coisa, tanta informação
fiz, tantas certidões, que... não me foi possível maisl... tive de restituir á parte 150 réis. Domine!
Libera nós!

Á roda de Cabo Verde
(Cartas d'um commis-voyageur)

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, mar., n.3,
p.106.

Não imagina, meu caro amigo, as peripécias do strugle for life, de Cabo Verde, as
estravagancias dos seus regulamentos, as inclemências por que se passa para vender uma peça de
algodão crú, e as descomposturas com que por cá se nos mimoseia, a nós os homens do progresso,
do trabalho e das coisas praticas!

Cabo Verde está empestado da lepra poética do lyrismo.
Um homem pratico, já não tem cotação n'este mercado de poetas.
Para se vender um metro de fita é preciso fazer um verso á graciosa cliente.
É preciso dizer-lhe:

Senhora! No immenso azul
D’esta abobada radiante
Não ha brilho que compare
Ao vosso olhar fulgurante!

E eu que nunca me dediquei às Musas, tenho que encommendar versos a 30 réis, para
recitar, e pôr alguns na etiqueta das peças de chita, á porta do meu escritptorio e nas malas
quando viajo.

Já me lembrei até de admittir ao meu serviço permanente, um poeta barato, grave, fiel,
para me fazer os recursos para o conselho de província, em longos alexandrinos, por que sendo
em prosa commum, não teem provimento, e perde-se o papel sellado, que graças ao nosso
desafogado estado financeiro, custa 100 réis!
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* * * ♦ *

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, abr., n.4,
p.7-8.

As próprias estatísticas fazem-se agora em verso.
Veja uma:

Uma pagina do livro do mundo
Que vale a grandeza da obra, se não é grande quem a fez?

Não sei onde li, ou a quem ouvi isto. Mas, ou lido, ou ouvido, maravilhou-me de tal sorte a
immensa, verdade que encerram aquellas palavras, que nunca mais me sahiram da mente.

Muito devia conhecer o mundo quem as proferiul
Sublimes! . .
Ao passo que são uma consolação áquelles que sabem terem algum ou muito merecimento,

embora, forçados pelas circumstancias vegetando numa esphera obscura, são
também o mais famoso azorrague applicado ás faces d'esses néscios, desses parvos, que,
pavoneando-se na sua fatuidade, se julgam atilados, negando o justo mérito a quem se não
recommenda pela fama.

E quanto não é desconsolador o vermos que a maioria dos homens se acurva a esse
açoitei...

A incontestável veracidade d'isto é o seguinte episodio, passado não ha muito.
Contando-o, prescindirei de adduzir mais provas de que, perante o astulto mundo, só é

grande a obra, sendo grande o seu auctor.
Eil o:
Era eu um dos do serão - alegre serão, em que todos nos entretínhamos em ler anecdotas,

poesias; rindo e conversando, á espera da hora do fatal chá: um serão littero-recreativo.

A cebola importada,
No anno noventa e oito,
Foi muito superior
Ao alho, e ao biscoito!

Se algum dia vier para aqui, aconselho-o que traga comsigo uma arte poética, cem mil réis
para papel sellado, um conto de reis para multas, uma bycicletta para fugir ao fisco, um martello
para abrir caixotes na alfandega, uma caneta (porque a da alfandega está presa a um barbante) e
boas botas d’agua para o desembarque, porque a escada da ponte-caes, não está grande coisa.

Também não deixe de trazer mais o seguinte:
Uma bomba de incêndio, uma jangada para pôr as suas mercadorias que entrarem na

alfandega, algumas ratoeiras, uma barraca de madeira para as matérias inflamáveis e os
parafusos necessários á barraca, porque cada um custa cá 120S000 réis, sendo feito nas officinas
do Estado.

E se encontrar n'alguma feira ali, uns fardamentos, traga e offereça-os aos aspirantes do
fisco, para não andarem como polícias secretas, o que para nós é muito prejudicial.

Charutos, não traga, isso encontra-se cá aos pontapés, transportados de bordo em., latas,
nem traga candieiros porque vamos ter a luz electrica, nem sabonetes.

O que pode trazer é alguns medicamentos, não por serem caros aqui, mas para prevenir a
eventualidade de uma reforma de Regimento.

Para negocio, aconselho-o contra os meus proprios interesses, que traga alguns estatutos
das dífferentes associações commerciaes do mundo, projectos de construcções de pontes e
calçadas, de edifícios para escolas e repartições publicas, de canalisação d'aguas, de um lavadouro
e matadouro.

(Continua)
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O primeiro amor.

Ainda hontem descuidosa,
toda risos eu te via;
nem uma nuvem sombria

Devo observar que a maioria dos circumstantes era tida e se tinha por... sensata: gente, lida
e entendida em Alexandre Herculano, em Pinheiro Chagas, em Camillo Castello Branco e em
muitas outras summidades da nossa litteratura, e com créditos de haver, nas mais selectas
reuniões, estabelecido - com muito juizo e acerto suas comparações entre essas summidades e
emittido o seu parecer sobre a melhor auctoridade d'este ou d’aquelle em pontos de historia, ou
sobre a melhor competência d’um ou d’outro em tal e tal assumpto... que sei eu ? - gente assisada.

Entre nós achava-se um amigo meu, a quem chamarei agora José, o qual tinha os seus
momentos de ser favorecido pelas musas, o que dava em resultado ter escripto alguns sonetos,
algumas décimas, cinco ou seis acrósticos e, em summa, bastantes versos, todos muito bem
rimados, rigorosamente metrificados e ungidos de muita poesia.

Porém José era... um pobre diabo. Se ás vezes, muito raras, mostrava, despretenciosamente,
alguma producção sua a um ou outro amigo, recebia um - muito bem - constrangido,- com seus
toques de commiseração, quando, aliás, se não limitava o apreciador a um sorriso...

Mas voltemos ao serão.
José lá estava, como já disse.
Depois de muito instado por mim, saccára elle da algibeira um papelinho e entregára-m’o.

O papel continha uma linda poesia.
Pediu-me encarecidamente que guardasse o incognito do auctor. Mas o pedido era tardio,

porque eu havia já prevenido a sociedade, em segredo, de que lhe ia apresentar um poeta
desconhecido, e, muitos dos circumstantes me viram receber o papel das mãos de José.

Li a poesia em voz alta e, quando esperava ver o meu victoriado, alvo d’uma estrondosa
ovação, apenas ouvi murmurar uma ou outra phrase approvadora, como esta:

- Não é feia, sim, senhores!
E vários olhares se fitaram, em José, que, por seu turno, vibrando-me um olhar de censura

amigavel, córou [?] e empallideceu.
Indignou-me aquillo!
Mordi os beiços e prometti aos meus deuses vingar o meu amigo...
Uma hora depois, abria eu um album de poesias.
Folheei-o, até deparar com uma do sentimental poeta Thomaz Ribeiro. Que desígnio era o

meu.
Chamei a attenção de todos para que ouvissem aquella maravilha, aquelle primor, sahido

da lyra do vate: Festa e caridade.
Echoavam ainda no ar (permitta-se-me a figura) os accordes dos últimos versos:

Eu digo como o bom velho:
Folgael que a festa consola
a quem hoje deu esmola
a tantos filhos sem pael

quando um chuveiro de applausos me feriu os tímpanos, succedendo-se vertiginosamente
estas exelamações:

- Bravol
- Sublime Thomaz Ribeiro!
- É a flor dos poetasl
- Divino!
- Soberbo!
E o delirio continuaria, se eu lhe não oppuzesse um dique, dizendo:

-Attenção! Minhas senhoras, V. Ex.as vão ouvir uma poesia lindissima, sahida ainda da mesma
lyra. Aquelle Thomaz Ribeiro é impagavell Se Festa e caridade é sublime, esta, que vou ler, não
inveja em mimo e belleza. Muito pequenina, mas lindissima!...

- Leia; leia! - instaram todos.
Li:
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E adormeci, pensando na necedade dos homensl

LuizMedina

* * * * *

Hoje vejo um 'scuro manto
a toldar teu horisonte:
já suspiras... já na fronte
certa pallidez te vejo...
Desfez-se, pois, o encanto?...

no teu céu se divisava!
Eras, em summa, ditosa!

Sentes já no intimo peito
ignotos, vagos anceios?
Sentes-te presa d'enleios?
Ou ainda mais, confessa,
já tua alma tem eleito?

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, fev., n.2,
p.48-52.

Amas?! Tu amas, creança?!...
SimI... Á lei faial devias
Succumbirl... Das alegrias...
virgens candidas d'outr'ora,
ai! só te resta a lembrança!...

Pobre infeliz! Encetaste
a senda dos desenganos!
A linda flôr dos teus annos,
'inda ha pouco tão viçosa,
co'o primeiro amor murchaste!...

- Linda! Linda! exclamaram, em novo delirio! Lindíssima!
Emquanto durou aquelle frenesi, circumvaguei os olhos em busca de José, mas não o vi: -

desapparecera. . . . ;
Já duas ou tres senhoras me pediam que repetisse a leitura d O primeiro amor, quando

abri desmedidamente os olhos e...
- Oh! Exclamei. Perdão!
- Que é? Que foi? perguntaram com avidez.
- Ora esta! disse eu, ainda estupefacto. Então, não querem vêr? O auctor d'esta poesia não

é Thomaz Ribeiro...
Ficaram todos suspensos...
- Não é o Thomaz Ribeiro, continuei eu, saboreando a minha vingança. E... o Jose!
- Ahl...
Esta exclamação una voce foi acompanhada de alguns olhares ferinos, dardejados sobre

mim...
O despeito é assim...
Não me dei por achado e ri-me burguezmente do equivoco.
N'aquella mesma noite, antes de conciliar o somno, pareceu-me lêr na parede do meu

quarto, em letras garrafaes, estas palavras: - Que vale a grandeza da obra, se não égrande quem a
fez?
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Cabo Verde - Paul.
Januario Leite

* * * * *

Duas-palavras

Hora mystica
(Ao meu ex.mo amigo Padre Julio José Delgado)

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, fev., n.2,
p.54-55.

Ha uma hora pathetica, cheia de estranhas sensações e de indizíveis harmonias; uma hora
que imprime em nossa fronte, como em tudo quanto nos rodeia, o cunho da sua doce e mysteriosa
melancolia; uma hora em que o pensamento parece revoltar-se, transpor o acanhado recinto que
lhe deu a natureza e perder-se em vastos universos; uma hora em que a alma geme sob o peso
d'um vago e indefinido mal-estar, ancia talvez das cousas que se sonha e não se vè!...Hora que
parece ser consagrada a algum acto muito puro, muito grave, muito solemnel... hora em que a
Egreja nos convida á prece!... hora finalmente em que a luz se despede do mundo e o homem se
despede da luz!

No campo, onde tudo é primitivo, singelo e grande, onde a alma é mais livre, mais senhora
das suas faculdades, e o pensamento mais lúcido, mais profundo, quando essa hora desenrola o
seu manto cheio de magestade e mysterios, a alma como se nos esvae n'um extasis divino, o
pensamento como se nos foge n'uma voragem de illusões... a própria Natureza se emmudece e
uma mansa e desconhecida angustia se nos apodera do coração!

N'essa hora, como no leito silencioso e triste um moribundo expelle nos derradeiros
arrancos de agonia o ultimo sopro de vida, o sol tomba e se afoga no mar, levando comsigo o
pallido e fogaz clarão do dia..

Então, o homem é triste! então, o homem soffrel... E sente no meio das suas scismas, dos
seus anceios, das suas tristezas, uma como vaga e infinda nostalgia... talvez saudades d'uma outra
patria e d'uma outra vida!...

Creio ter já dito, ahi algures, sobre a graciosa classificação que, no arraial dos defensores
da capital na Praia., se dá ao meu modo de discutir.

Nego, em absoluto, aos meus antagonistas, auctoridade para julgarem da orientação do
que escrevo.

E, assim como quem gasta cera com ruins defuntos, apraz-me accrescentar:
Ás mais graves discusões teem dado, os mestres da polemica portuguesa, esse sabor acre e

desenjoativo, essa feição despretenciosamente jovial e rude, alegre e brutal, que, já hoje,
caracterisa a polemica, constitue a força principal da imprensa e guarda os duellistas da penna
muito longe d'esse incomportável ridículo de falar de cadeira, - Pericles de louça envoltos na
clamyde d'uma tola gravidade, muito seriamente compenetrados do papel doutoral e circumspecto
que representam.

Do campo das desopilantos gravidades, só se affastaram sarrafaçaes, malcriadões,
indecentes da laia e estatura dos nossos primeiros polemistas; os quaes energúmenos, os quaes
ignorantões, atira-os a peregrina sabença caboverdeana, na olympica indignação do seu fino
paladar offendido, para o hórrido fundo d'esse abysmo do ridículo, para onde, summaria e
inteirinamente, também me remettem, sem calcular o quanto com isso me honra.

Desde o velho pamphletario Rochefort, - agora assanhado em odiosissimo perseguidor da
bella, da nobilíssima raça hebrea, - até á celebrissima Roza Minguinha, que Deus haja, minha
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compatriota, - todos os Attilas da penna e da lingua, teem cahido n'esse ridículo, n'essa indecência
de rir sem dó, de malhar sem piedade.

Acima, porém, muito acima de todas essas auctoridades; falando mais alto que todos esses
que se fizeram e se fazem ouvir em Paris, em Berlim, em Londres, em Lisboa; transcendendo-se
mais que toda a intellectualidade de todo o mundo; librando-se, mais junto dos astros, que todas as
aguias do pensamento humano, mettendo n'um chinello todos os fundibularios da polemica do
nosso planeta (para não irmos mais longe), atirando, desdenhosamente, para o ridículo cova todos
esses lilliputianos Davids das lusas letras que se chamam Camllio, Silva Pinto, Guerra Junqueiro,
Fialho d'Almeida e outros tantos, - estão os formidáveis Goliaths da prosa cabo-verdeana; porque
são graves, cordatos, decentes e circumspectos; porque falam ás turbas lá do alto da sua cathedra;
porque se fazem ouvir à porta das boticas, porque sabem d'essa cousa da liquefacção do ar;
porque não ignoram que a substituição do carvão, está para a semana que vem; porque
descobriram nas cinzas do passado uma Bombaim fóssil, - o que levou um dos seus luminares a
chamar a S. Vicente moderna Bombaim, Bombaim dos nossos dias, dando, assim, com modéstia de
sábios, a entender á immensissima porção de ignorantes que constitue o resto das gentes, que, em
períodos lá muito atraz, houve uma Bombaim cuja brilhante civilisação, cuja mythica opulência
se atufára na voragem dos tempos, à semelhança de Ninive, Babylonia, Herculanum, Pompeia,
Carthago, etc.; porque, nas suas discussões, não produzem uma phrase, uma apostrophe, cuja
absonidade vá ferir os castos ouvidos d’essa pudica sociedade a que pertencem, a qual,
evidentemente, não é uma corja de apreciadores d’escandalos, como essdutras por cujas
apreciações, por cujas [?] enthusiasmos deriva a caudal de todas as verrinas que deshonram a
imprensa de todo o mundo; e, finalmente, porque são de tal força que, mesmo na situação em que
os tenho collocado, - mortos - serão precisos seis homens ou o celebre sendeiro do saudoso
Guilherme Dautas para os tirar de casa.-

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1900[?], n.15,
p.2.

Em França, a Poesia, sob a pittoresca e desalinhada orientação de Verlaine, soffreu uma
revolução.

Em Cabo Verde, a Polemica (mesmo com P maiusculo) topou os seus Verlaine, repululando
em nephilebatices mais ou menos irrisórias. Aquelle, o poeta de melenas e ideal, mais os seus
discípulos, andam na lua, lá em cima, de braço dado com o S. João d'Ariosto, tropeçando, a cada
passo, n’aquelles famosos frascos de juizos perdidos; - e chamam-se nephelibatas’, estes, os
pellados prosadores sem ideias cá estão em baixo, a chapinhar nos paues, sobraçando as gamellas,
muito apegados á sua Santa Conveniência; - e, se ainda não teem nome scientifico, não serei eu
que, já agora, lhes acolcheteie, autonomasticamente, uma classificoção [?] zoologica. Com vista ao
meu intelligentissimo amigo o sr. Francisco Newton.
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NARRATIVAS FICCIONAIS

I.

A entrevista nocturna.

Manso e manso se erguia a lua; - e passado por entre a folhagem de annosos carvalhos,
freixos, salgueiros, e mais arvores que bordavam as margens do formoso Mondego, a furto
alumiava a verdejante relva e arbustos que sob estas attapetavam a terra. - Brilhante era o quadrol
- como estavam prateadas as aguas do bello rio, que rapidas se ausentavam da sua nascentel

Uma viração branda, affagava os ramos do lindo arvoredo, transmittindo aqui e alli os
embriagantes aromas da Acacia, da Rosa, e das muitíssimas flores que ornavam os terrenos
visinhos. E quando? na melhor quadra do anno: - n’essa em que as gallas da natureza são mais
bellas, mais ricas de encantos e louçania

O mez de Junho ia em meio.
Do coração de Coimbra, d’uma torre de vasta Egreja sairam compassados doze echos de

sino, que soando fortes té bem longe iam annunciar que a noite estava dividida em duas partes
eguaes. E passado este resoar do bronze, recaio de novo em morno silencio a formosa Coimbra e
seus arredores. Tudo era mudez: - nem o latir do cão guarda vigilante se fazia ouvir; - tudo
parecia dormir: - viventes, e natureza.

Que murmurio será pois o que d’ahi a pouco se faz? - Quem será o mortal que, só, guia
pequena barca, que corta rio abaixo as aguas cristalinas?

Em frente aos muros de grande quintaatravessou o batel, vindo esconder-se sob um
salgueiro cujos ramos se debruçavam no Mondego. Debaixo d’estes, instantes depois saía uma voz
argentina e dôce, entoando a seguinte cançoneta verdadeiro protesto do mais forte amor.

Ohl e bem forte que elle era!...

A Bei la Virgem do Mondego
ou

as duas victimas.

Tu me roubas o somno:
Do coração, o socego;
Sou de ti um escravo
Virgem Bella do Mondego.

Anjo meu, mui presado,
Aqui está o teu amante:
Como costumas, vem vêl-o,
Ao menos per um instante.

Da meia noite já passa,
É tudo socegado:
Menos eul... eu que vélo,
Que a velar sou forçado.

Já no alto do céu resplandecia
Partida pelo meio a branca Lua,
O noctumo silencio diffundia
O suave repouso com que prende
A somnolenta, e lassa Natureza.
Quita. - Obras Poet.
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II.

Ainda échoavam os últimos sons, quando outra voz, mais delicada e arrebatadora, como a
medo respondeu:

Virgem Bella do Mondego!...
Casta, formosa flôrl...
Se não corres, se não vens...
Morro - oh!... morro de dõr!

De dõr morrer não pódes
Que por mim seja causada;
Meu bem, eu t’o protesto:
Podes crêr a tua amada.

- Branca! Branca! - bradou um mancebo saindo debaixo da arvore que o occultava.
- Pedro! - lhe tornou uma joven que então assomou ao peitoril do alto muro da quinta: -

vieste só?
- Só.
- A remar de tão longe!
- Tenho forças sobejas: - alimenta-as o amor.
- Que o Céu t’as conserve.
- Minha Branca, como se acha teu pae?
- Melhor, e mais resignado; - pobre ancião! por bem pouco escapou de succumbir!
- Tremendo foi o golpe, na verdade; - perder um filho de tanta esperança, como dizem: um

filho ainda joven, e já tão rico de glória pelas suas gentilezas: - é para fazer penar o mais rijo dos
corações.

- Assim é, disse Branca suffocada em pranto: -e por nosso mal, findaram-se-lhe os dias lá
n’essa amaldiçoada terra d’infiéis. Meu Deus! Que El-Rei não venha a arrepender-se de para ella
ter corrido com a melhor gente d’este nobre Portugal.

- Presada Branca, não te entregues á dor! bastantes lagrimas tens tributado á memória de
teu irmão.

- Ah! se chegasses a conhecel-o.. a tractar com elle, sem seres seu irmão o chorarias.
- Convenho: - mas deves conformar-te com a vontade do Altíssimo; - tua continuada

afflicção te pode matar; se assim acontecera... oh! mudemos de conversa. Dize-me, quando
pensas que teu pae me póde receber?

- Quando tu o quizeres.
- Quando eu quizerl... ah! e quando m’o permita o dever, a decencia.
E um ai doloroso lhe saio do intimo peito.
Com effeito, Pedro Vaz d’Aguiar, assim se chamava o mancebo, perdêra sua mãe havia tres

semanas: - sua mãe, que o guiara sollicita na estrada da novel existência. E nesses bellos tempos
que já lá vão, era costuma incarnado no coração dos portuguezes - não saírem de seus aposentos
quando lhes morria pae, mãe ou irmãos se não passados muitos dias: - um mez pelo menos.

Fazia-o Pedro, é verdade, mas só de noite, a deshoras; - com a fé de que Deus, e sua mãe
lhe perdoariam a quebra das nobres costumeiras d’então, - por vir praticar com aquella que um
dia tinha de pertencer-lhe: - aquella, cujas virtudes e belleza eram tão conhecidas e apreciadas. O
rico, o pobre, o grande, o pequeno, todos, todos a adoravam por assim dizer, e lhe chamavam a
Bella Virgem do Mondego.

As recordações que a Pedro fizeram soltar o afflicto ai, oh! quanto eram penosas!
trouxeram-lhe ao coração dõr e saudade. Por instantes olvidou Branca: - seu pensamento foi
dedicado á mãe carinhosa, que sob pezada lagem dormia o somno derradeiro.

Passados alguns momentos de silencio, despediram-se os ternos amantes. Branca se
retirou; - e Pedro, em pouco, foi distante do logaronde lhe ficava o Coração, ou para melhor dizer,
a vida.
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A oração.

Como foi bella a manhã que succedeu á noite de que falíamos! - que frescor espalhava
ella! - quem deixaria de o gosar, preferindo o calor d’um colxão? - só o ente enfermo, ou o que
não soubesse dar apreço ao gorgear encantador dos passarinhos, saltando nos rumos orvalhados
do rocio da madrugada..

Pouco dormira Branca, que o coração lhe oscillavadesassocegado; - seu níveo peito era
cofre de dois sentimentos bem oppostos: sentia innefavel prazer, por ir-se aproximando a épocha
da sua união com Pedro Vaz d’Aguiar; - união que seu pae desejava que se realisasse em certo dia
por elle marcado: e ao mesmo tempo era victima de dôres acerbas recordando-se do irmão
presado, cujo corpo jazia para sempre em terra d’Africa.

Ah! desde que tão infausta nova lhe foi dada, seus olhos ficaram sendo duas fontes de
lagrimas; e estas só podiam a muito custo ser reprimidas á vista de Teimo Alvares, seu velho pae,
que de animação havia grande míngua.

Envolta em alvas roupas saio de casa a Virgem do Mondego antes de apparecer o astro
diurno. Desceu larga escada de pedra que ficava defronte d’uma aprazível reunião de carvalhos.

Que soberbo quadro! - Sem que lhe fosse estranho, Branca o contemplava extasiada; - mas
é que a sua alma era toda poesia: e quem esta presa, admira e présa as bellas producções da
natureza.

Com passos vagarosos se foi a joven internando n’alameda; - seus olhos grandes, e ricos de
formosura se volviam ávidos para todos os lados, porque em todos os lados achavam recreio: seus
cabellos pretos como o azeviche lhe ondaluvam compridos, e lustrosos sobre as costas: - e o rosto,
d’uma belleza extrema, prenderia a vista do mais indifferente dos homens. Que garbo tinha ella
no andar!... que lindo pé lhe sustia o corpo mediano e gentil!... Oh! era Branca a mais linda de
quantas lindas viviam nas visinhanças do Mondego.

Tendo passeado [?] per algum tempo, veio assentar-se n’um banco de relva que
circumdava o carvalho gigante, que avultava orgulhoso de seu vigor, na frente da escada de que
já falíamos.

Absorta em suas idéas de ventura e de lucto, não daria pela chegada de uma personagem,
se esta lhe não faltara.

- Minha rica filha, bella virgem, não haveis tomado meus conselhos.
- Reverendo Padre, meu respeitável Confessor, como passastes d’hontem para cá?
- Bem, graças a Deus. - Respondei-me, formosa menina: - tendes tomados os conselhos que

vos dei? - De certo que não. Vós o despresastes!
- Despresal-os!
- Pois que! não vos contemplo ainda triste, com magoa pintada no rosto!
- Que quereis? - se ella me parte do coração
O pranto lhe embarga a falia.
O venerável ecclesiastico se assenta juncto d’ella, pega-lhe nas alvas mãos e depois de

olhal-a com dó por alguns momentos, diz:

Mas, ah!... q’a mão da desgraça
Da pobre mata a ventura:
E que lhe dará em troca?
Talvez pranto e amargurai

Na vida caminhava alegremente
Em trilho chao em relvas de ventura,
Debaixo de seus pés brotando amores,
E o nome só sabendo da tristura.
Orava a Deus no Céu, na terra amava
A quanto em torno d’ella lhe sorria.

Mendes Leal. -
Rosa Branca
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III.

O Encontro

- Milha filha, quem espalhou que vosso irmão era morto?
- Esse Padre que chegou de Tanger. Mas porque o perguntaes?
- Porque? - Mais d’uma vez se hão feito mortos em África homens, que depois apparecem.

Não póde portanto ser falsa a noticia que vos magôa?
- Falsai murmurou Branca, fitando os bellos olhos no chão.
- Póde muito bem ser; - e quasi que posso dizer-vos: - vosso irmão existe ainda - não o

choreis.
- Que dizeis, senhorl
- O que me prognostica o coração. Attendei-me, filha: - ha uma outra familia que também

chora um Affonso....
- Sim, Affonso de Menezes, que dizem morreu na África.
- Acaso haverá engano?
- Penso que houve, tornou o ancião como inspirado: e dou-vos parte que vou tomar um

longo passeio.
- Aonde? - exclama a virgem sobresaltada.
- A duas léguas d’aqui; á habitação da familia de Affonso de Menzes: - d’ella vou indagar

cousas que talvez nos restituam o prazer.
- Meus Deusl se fôra possível....
- Orae a Deus, para eu se cumpram nossos desejos.
- Ohl Fallae-me claro, bradou a pobre menina: dizei-me o que sabeis; - as vossas

palavras....
- Disseram-me que vosso irmão é vivo ainda: vou já tractar de saber se será verdade. Não

digaes cousa alguma a vosso pae, a ninguém. Prometteis-m’o?
- Prometto-o.
E o bom do Padre se retirou apressado.
Trémula ficára a joven: - A esperança e a incerteza a pozeram tão confusa, que so muito

depois veio a lembrar-se do que lhe recommendou seu confessor.
- Vou orarl
E se encaminhou para o seu Oratorio, onde esteve largo espaço invocando a piedade do

Ente-Supremo com o sancto respeito e devoção real, que eram o intimo sentimento da gente
d’aquellas épochas ditosas.

Buscam-se á prima vista os olhos d’ambos,
E á prima vista os corações se encontram:

M. Delille. - A imaginação.
- Poema. Canto 2.° Trad. de

José Maria da Costa e Silva.
Se fôr verdade quanto ouvi, dizia o Confessor de Branca seguindo seu caminho; - verei

feliz um bom pae, e a mais extremosas das irmãas. Pobre meninal quando o coração, todo amor,
lhe nadava n’um oceano de delicias, por ir-se unir ao seu escolhido; - foi quando este sofreu um
grande desgosto, e ella outro eguall... Meu Deusl vós, que tantas vezes tendes permittido me seja
fiel o coração - permitti também agora se verifique o que elle me dieta.

E suas grandes esporas attingiram a vigorosa mula cujo passo largo pareceria rápido a
outro, que não fosse o Padre Mem de Souza, desejoso de chegar ao íogar de seu destino.

Já o ancião tinha avistado a habitação da familia d’Affonso de Menezzes, quando
egualmente avistou dois homens a cavallo.

Qual seria a rasão porque o digno Ecclesiastico, que nunca tremèra sob o péso de ferros
mouriscos; - tremia ao ir-se aproximando dos viageiros? - seria effeito de seus presentimentos? -
talvez, que em muitas occasiões tem elles grandíssima força.



135

IV.

A Chegada.
Feitiço de minha alma, alfim te encontro?
Porque do rosto teu me tens faudado?..
Ail quanto padeci na longa ausencial

M. Deulle. - A imaginação. - Poema.
Canto 2.° Trad. de José Maria da
Costa e Silva.

Já o sol era proximo a esconder-ser; n’ma janellade seu aposento, assentado em commoda
poltrona estava Telvo Alvares, e juncto a si, a meiga Branca, ambos com os olhos fixos n’uma
estrada que lhes ficava fronteira. Pareciam ciosos de descobrir o que quer que fosse: - no entanto,
a tristeza que lhes ressumbrara nos rostos, havia desapparecido: apenas podia notar-se-lhes uma
anciedade, indicio de desassocego de espirito não filho do desagradavel, mas sim causado pela
fagueira esperança.

- Ha quasi uma hora que nos deixou o Padre Mem de Souza, meu pae; - onde ficou meu
irmão?

- Não tardam ainda, filha, ainda não tarda.
- Ohl que Deus nol-os traga presto.
- Não tardarão, não tardarão, filha minha.

Não tardou muito que se désse um grito: - Um d’esses gritos que delatam o prazer que
embriaga o coração: déra-o o Padre Mem de Souza.

Em continete se apeou, e foi abraçar um cavalleiro qu era seguido de seu pagem.
- Senhor Desu de bondadel eu vos rendo graças! - exclama o bom velho erguendo as

mãos: - Ah! fazeis idéa, nobre amigo, do que se disse a vosso respeito?
- Talvez me fizeram morto!
- É verdade: - e essa infausta noticia causou tanto mal a vosso pae, que esteve quasi a

finar-se.
- Meu pobre pae!... E quem se lembrou de espalhar tal nova?
- Um Religioso vindo de Tanger. E será sempre que morreu Affonso de Menezes?
- Certo.
- Eis o engano! - Nomes eguais.... dois mancebos....
- Affonso de Menezes!... cruel verdade! - por largo tempo o vi a romper fileiras sarracenas,

e a fazer-lhes estrago. Praticou grandes façanhas; - mas, quiz o Céu abandonal-o á avidez da
morte! uma lança lhe atravessou o peito: - oh! que nobre coração deixou de pulsar!

E uma lagrima se deslisou pelas faces tostadas do joven soldado. Foi ella de saudade!
- Amigo, sigamos nosso caminho, disse o Padre; - vamos derramar a alegria, a felicidade

na vossa estremosa familia. - Mas não: - não sem que vosse pae seja prevenido, e por mim - que
cauteloso saberei dispor-lhe a alma a passar por este novo trance. Sim, grande será seu abalo
apezar de todo cuidado: que faria se lhe apparecesseis d’improviso?

- Assim é, meu Padre.
- Vinde pois esperar em minha casa; e quando devereis abraçar vosso pae e irmã, lá o

haveis de saber.
- Minha irmã!... que saudades tenho d’ella! Dizei-me quem é esse mancebo que lhe está

destinado para esposo?
- Pois não o conheceis!
- Não, de certo: - bem sabei que elle apenas ha um anno vei de Lisboa, onde sempre esteve;

- e que sou fóra do Reino ha quasi tres.
- Dizeis bem. - Pois sabei que é um excellente mancebo Pedro Vaz d’Aguiar: - fará a

felicidade da formosa Branca.
- Que Deus vos ouça
- Partamos.
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O

V.

O Adeus Final.

ao

Adeus digo a tudo isto;
Só á saudade o adeus dizer não possol

Byron. - Trad.

O Sino luctuoso,
Não lembrará meu fim:
Preces que ao morto affagam,
Não se erguerão por miml

A. Herculano. - O Soldado
- Voz do Propheta.

Deixemol-os beber a felicidade que lhes deu
mais de dois annos, não se matam em momentos.

Longas horas levaram a praticar; - até o
noite partio para a sua morada.

Como nas precedentes noites, viera Pedro demandar á hora aprasada, o formoso salgueiro,
ao tronco do qual amarrou seu batel. Fez o nobre amante resoar sua voz, que docemente ia
echoando aqui e alli, expirar nas cavidades circumvisinhas.

Mas, não respondeu quem devia responder-lhel
Com o coração inquieto, repetio sua cançoneta; e finda ella, apphca o ouvido, e em vez de

escutar a voz da Bella Virgem do Mondego, só ouvio repercutir a sual_
- Sancto Deus! - exclamou afflicto: - permittí que esta falta não provenha de alguma nova

catastrophe! Oh! que a minha adorada Branca não soffra mais!

Já passaram os dias da ventural...
sopro congelado da desgraça
Da minha vida já cobrio a aurorai

E grossas lagrimas se despediram dos olhos do nobre velho. Não escaparam ellas á formosa
filha, que logo, com seu branco lenço lh’as enxugou; e carinhosa começou a affastar-lhe de sobie
a fronte as alvíssimas cans.  .

Ah! quanto é bello ver uma virgem ao lado d’um pae ou mãe rendendo-lhe tais serviços! -
quanto etehoeate^subl^e _ ainda achae ser pQUC0 0 prant0 que tendes vertido? -
vossos olhos já enfraquecidos pela edade que avançada pesa sobre vos - mais se enfraquecerão se
continuardes a chorar. O pranto continuado rouba a vista: e deveis conserval-a, meu pae, para
nos ver sempre: ao vosso Affonso, e a mim, que tanto vos amamos. . 

- Ah’ não te mortifiques, que estas lagrimas me são agradaveis: são de prazer, filha minha.
Já me não escladam a fronte povoada de rugas; ao contrario dão-lhe um frescor, que se me
communica ao coração tão ulcerado. Mas, olha.... olha, serão elles, Branca?

- Talvez, tornou ella em desassocego e remettendo a vista para alguém, que ainda longa
caminhava. . .D’ahi a pouco já eram perto tres pessoas que se esperavam anciosamente.

- Como traz a fronte requeimada do sol ardente da África! - dia [?] Teimo Alvares olhando
seu filho que já se apeava.

- Não parece o mesmo; - disse Branca a chorar. , 
Affonso que via seu pae e irmã esperando-o - esperando-o cheios de prazer; - d elles nao

apartava os olhos. Subio juncto com o Padre Mem, por este assim o querer. Direi o que se
cassou?... Mas, para que descrever seu encontro solemne? - Quem deixara de avaliar o que sente
um bom pae ao abraçar um filho que lhe é longe de casa - da sua vista - por longos mezes. - e o
que sentirá um filho extremoso, estreitando seu peito ao peito do auctor de seus dias - um terno
irmão confundindo suas lagrimas de júbilo com as d’uma irmã querida! - Ah! cuido que ninguém
deixa de fazer idéa do que elles sentiram então!------ -• Ceu, de verem-se junctos: - Saudades de

Padre Mem de Souza, que muito depois da meia
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VI.

O Finado.

Ainda se demorou alguns momentos: - mas, vendo que ninguém lhe apparecía,
desesperado salta na barquinha, e a faz vogar com rapidez.

Como lhe foram amargas as poucas horas que levou deitadol - ao principio, que multidão
de idéas lhe assaltaram a mente!... tantas foram, e tão varias, que só pôde socegar quando toda a
natureza acordava. Mas, que somno tão mal dormido!

Pouco havia que as palpebras se lhe tinham cerrado, eis que um sonho funesto, e horrível
o despertou de prompto.

Sonhou ver Branca, a vida de sua vida, a mulher unica que amara, a mais querida de seu
coração.... aonde? - nos braços d’um mancebo! - Oh! cruel despertar que foi o seu!

Ergue-se: - desvairado, tomando respiração a custo, arquejando-lhe o peito - abrigo do
mais puro e leal dos amores. - brada com a força do desespero: - Branca! Branca!

Levou as mãos á testa escorrendo suores frios como os do moribundo; e foi então que lhe
chegou a rasão.

- Meu Deus! que foi isto em mim? - Oh! somente a sonhar poderá ver Banca nos braços
d’outrem.

Assim fallando, se dirigio a uma grande janella, correu-lhe os ferros, e abrio-a
completamente. E a criadora viração matutina lhe accalmou o fogo febril que lhe escandecia o
cerebro.

Infeliz Pedro!
Comtudo, uma impressão fortíssima soffria ainda. Na maior afficção se perguntava, qual

seria a rasão de não lhe apparecer Branca na antecedente noite: - e em continente queria
acreditar - que, ou ella tinha adoecido, ou seu pae peiorado. Porém, a recordação do sonho cruel
de novo o altterra e esmaga. Resolveu-se então ir pessoalmente saber da Virgem - ir vêl-a.

Desgraçado! porque não escolheste outra occasiào?
Em pouco chegou Pedro á quinta de Teimo Alvares. Ah! não amara elle tanto, que não

faria correr como fez o pobre animal que montou.
Entra em casa, e pergunta pelo domno d’ella. Para o seu aposento se encaminha. Porque

não chegara a lá iro o misero? - Lá, lá mesmo no quarto de seu pae, era Branca ternamente
abraçada per um mancebo, que a seu lindo rosto applicava um osculo! - osculo que ella aceitou
sem nenhuma esquivança!

- Que vejo! - murmurou Pedro Vaz d’Aguiar parando de repente.
Um suspiro abafado como o do infeliz que agonisa - um suspiro repassado do ciume

roedor saio d’um peito. Foi do de Pedro!
D’ahi a momentos, um bello ginete se ausentava a bom correr da casa de Teimo Alvares.

Como vae tresloucado o desditoso que o cavalgai... com que força lhe crava as esporas!... com que
delirio exclama: - Ingrata!Prejura!

E uma nuvem de pó dourado pelo sol brilhante, envolvia o desgraçado que fugia
repetindo: - Ingrata!Prejura!

Vida que eu viver não quero,
Vida que eu só tinha n’ella,
Recebe-a, ó campa sagrada,
Que não posso já soffrel-a.

Garret. - Bernal Francez.

Deccoreram oito dias; - e todas as noites depois d’aquella em que chegara seu irmão, tinha
Branca ido ao muro que deitava sobre o Mondego, para ouvir, e fallar ao seu amante.

Em vão porém lá ia!
De dia em dia se lhe perdia a rósea côr das faces níveas: - de dia para dia lhe recrescera a

tristeza, - e a pobrezinha, que uma semana antes era a consoladora do ancião, não achava já
allivio em cousa alguma.
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Sempre desassocegada, tudo e todos lhe eram fastidiosos: - quem tal diria? - só anhelava
fallar a uma pessoa - ao seu Confessor; que não pôde ver se não ao oitavo dia da chegada de
Affonso, por ter estado doente.

- Que haveis soffrido, minha rica filha, que tão definhada sois!
Muito, lhe tornou Branca; - começou a contar a causa do seu mal.
- Já parto em demanda d’elle, lhe disse o Padre.
- Sê-de presto no regresso, meu venerável amigo.
- Sel-o hei, filha.
E partio o ancião.
Em casa de Pedro Vaz d’Aguiar parecia não estar uma só pessoa pelo silencio sepulchar

que lá reinava. Chegera o Padre Mem de Souza; e não vendo alma viva rodeiou a vasta habitação
admirado: Comtudo, alguém havia de estar no interior, que portas ejanellas eram abertas,

Subío: - atravessou alguns quartos; e vendo aberto o de Pedro, para elle se encaminha.
Porém; o que observa!

Umas poucas pessoas que derramavam grossas lagrimas, rodeiam o leito de Pedro Vaz
d’Aguiar, cujo rosto, que era tão cheio de vida, se achava sem côr, coberto da pallidez da morte.

- HorrorI - bradou o recemchegado com voz cava e profunda.
- Meus filhos, ausentae-vos, deixae-me a sós com o Reverendo Padre Mem de Souza.
Assim fallou um ecclesiastico que alli se achava: - e os domésticos sairam consternados.
- Amigo, chegastes a tempo. Aqui tendes esta carta que vos deixou o infeliz que alli vêdes

sem vida.
- Mas, a causa de sua morte?
- Só vos posso dizer, que ha dias andava o misero a soffer tormentos; - perguntava-lhe o

que padecia, e me respondia que o deixasse, que não fizesse perguntas. Obedeci-lhe; mas, nem
por isso deixei de assistir-lhe a mór parte do tempo, especialmente depois que lhe notei uma como
leve alienação.

Hontem escreveu essa carta, dizendo, queria vol-a remettessem hoje á noite. Naturalmente
é a participação do seu suicídio.

- Suicídio! - exclama o Padre Mem horrorisado.
Suicídio. - Haverá hora e meia que soubemos por uma criança, que o desgraçado se

arrojara ao Mondego! Corrêmos ao sitio indicado; tres domésticos mergulharam per alguns
segundos, e em fim o trouxeram no estado em que é!

E o pobre do Padre rompeu n’um choro, que bem dava a conhecer o quanto lhe doía o
coração.

O Padre Mem de Souza, mais affeito aos martyrios d’alma, suposto a sua n’essa hora fosse
atormentada como nunca jamais o esteve; se chegou ao contristado collega, a quem com palavras
evangélicas soube dar animo.

- Irmão, resignae-vos: - o dever me obriga a sair já d’esta casa; a ausentar-me, quando
todos d’ella mais precisavam de ouvir-me. Comtudo, se Deus quizer, aqui virei hoje mesmo.

E apertando a mão do pobre que chorava a morte de seu protector, ausentou-se.
Já ia bem distante quando a afflicção lhe consentio ler a carta do finado. - Dizia assim: -

[A carta a seguir tem aspas antes de cada linha. Não pus porque com a formatação se modificaria]
“Venerável Padre Mem de Souza; - a vós, que tanta experiência tendes do coração humano

- a vós que tão bem me conheceis, é que me dirijo na esperança de que intercedeis por mim a
Deus, porque vou commeter um crime perante o mesmo Deus, que talvez m’o não perdoe!

“Sim, vou commeter um crime, pondo termo a esta minha vida que esperava fosse de
delicias; - mas do que me despersuadi, quando em toda a sua extensão vi realisar-se um sonho; -
um sonho funesto que tive, bom amigo.

“Branca, a vossa pupila, que amarei ainda alêm da morte, se tanto é possível: - deixou de
me apparecer á meia noite sobre os muros da quinta, como me havia prommetido, e era costume.
Isto ha oito dias: Deixei de a ver então; - mas não de a ver em sonhos!... a como?... nos braços
d’um homem!

“Não enlouqueci ao despertar d’esse somno maldicto, porque Deus queria que eu visse -
na manhã seguinte, - não a sonhar, mas sim acordado: - a realidade, a cruel verdade!
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S. de P. Medina e Vasconcellos.

* * * * *

Desde então por diante, e sempre á meia noite, na quinta de Teimo Alvares, e no peitoril do
muro que avultava ao longo do pitoresco rio, se podiaver, joelhos em terra, uma criatura angélica.
Era Branca, a Bella Virgem do Mondego, que alli ía rezar pela alma do seu desventurado Pedrol

A infeliz se accusava a Deus e ao mundo de ser a causa da sua morte; porque se não
deixasse de apparecer-lhe n’aquella noite d’alegria -e por desgraça tão funesta, por certo não teria
logar sua ruina.

E sentindo remorsos constantemente, se foi definhando a mísera a tal ponto, que um anno
depois apenas era uma sombra do que fôra.

Seu pae, irmão e o bom do Confessor de balde tentavam distraíl-a. O unico consolo que
achava, era quando ía ver uma Egraja que alli perto se edificava sob a direcção do Padre Mem de
Souza, que religiosamente cumprira as disposições do testamento de Pedro Vaz d’Aguiar: - cuja
riqueza estava sendo empregada na feitura d’uma nova Casa de Deus.

Ohl e quem haverá ahi que diga, que o amor, essa criação do Céu não é o maior inimigo
da humanidade?

Feliz do Ente para quem elle sorril - os que são suas victimas.... ahi esses só esperam um
unico remedio a seus males: - é a morte!

Meu Confessor! quando me haveis de unir a Pedro, ao meu noivo? - perguntava uma tarde
a mirrada Branca ao Padre Mem.

Quando Deus quizer, minha filha.
Branca deu uma gargalhada: - Pobrezinha! tinha perdido a rasão!

Publicado no Boletim Official de Cabo Verde, 1847,
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“Oh! eu, eu mesmo a vi, e no aposento de seu pae!... abraçada com um mancebo!!! -
Julgaria ella que era eu? que era o desgraçado, a que dizia amar muito, muito?

“Reverendo Padre; - á vista do que presenciei: - vendo que não era amado pela mulher que
tão chara me é ainda; conheci, por meu mal, ser-me impossível viver sem ella.

“Ah! que valle a vida ao misero que anceia sem esperança? - Nada: - é um pêso bruto que
só deixa de esmagar, caindo no leito d’um rio - E no saudoso Mondego, n’este belloe poético rio
que tantas vezes, tantas noites atravessei para ouvir a meiga voz d’uma mulher; - vou sepultar
meu corpo e meu amor.

“E que amor, Deus do Céu!
“Quando receberdes estas, já serei cadaver. Rogo-vos pois, queiraes pedir a Deus me

perdoe; - e que cumpraes as disposições do incluso testamento.
“Adeus, meu bom amigo! até nos vermos na outra vida, se meu crime m’a deixar viver

juncto a vós, verdadeiro typo de resignação e virtude.”
O vosso & P. V. d’Aguiar

Que dores assaltaram o pobre do ancião!
- Desgraçado! (bradou elle): - victima inconsiderada!... - E tu virtuosa Branca! que será de

ti quando souberes que o teu amante se matou por ver-te abraçada por teu irmão! - Ai! e não
saber o miserando que era falsa a noticia da sua morte!
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Em 1870 na ilha de S. Vicente existia uma formosa e elegante menina possuidora de mais
duas formosas e elegantes irmãs.

Deus querendo formar com ellas um perfeito bouquetà&u a cada uma a sua côr. Uma era
branca qual perfumado lyrio; a segunda era morena e a terceira era trigueira.

As duas primeiras realisaram os seus castellos de cartas, os seus sonhos dourados. Ambas
casaram muito bem, depois de leves opposições. Restava a terceira que conheci n’aquella ilha, e
vos posso afiançar caras leitoras e leitores, ser o ente mais perfeito que o creador formou. Sahira
ella forçosamente d’um beijo da virgem. Um rosto oval com as linha mais perfeitas, alta como
tenro e delicado arbusto que se baloiça ao sopro da brisa da manhã, a cintura podia cingir-se em
um pequenino annel, as mãos mais mignone que pode imaginar, e um pé que se podia bem
esconder na algibeira do colete. No seu rosto espalhava-se a graça da bondade e a melancolia da
ternura. Não sei dizer se os anjos lhe não teriam inveja.

Concede-me um olhar,
um só olhar fagueiro.
E que me importa o mais?
(Shakespeare, Romeo e
Julieta - trad. de B. Fato.)

Um dia festejava-se um anniversario d’uma senhora muito conhecida na ilha, e toda a
sociedade mais escolhida apparecera nos salões da nobre dama.

Entre as senhoras mais formosas encontrámos Georgeta da Silva a quem offerecemos o
nosso braço em recompensa da primeira quadrilha.

Durante o resto do tempo observamos que o seu par constante era Rodrigo Monteiro, um
rapaz bello, sonhador de idillyos, e capaz de diligenciar apanhar uma estrella ao firmamento para
offerecer á mulher a quem amasse. Até ali tinha sido virgem o seu coração.

Rodrigo Monteiro era um dos meus mais predilectos amigos, conversava comigo as suas
confidencias mais pequenas. Era uma alma d’oiro.

Seis horas da manhã batiam e um dourado horisonte dava os pronuncios de que o rei do
dia vinha visitar-nos.

Os últimos sons da orchestra era [sic] como que um dobre para muitos corações:
Eu e Rodrigo Monteiro sahimos pelo braço d’um outro e fomos para a nossa casa,

deitando-se elle em cima d’um sophá.
- Da-me um livro para fazer somno - disse-me Rodrigo.
Dei-lhe um livro de poesias de Mendes Leal.
Poucos momentos depois sentia-o a chorar e indo ler o livro encontrei:
“Ao ver-te a vez primeira n,esse baile,
Radiante de galas e de amôr,
Perdi-me a contemplar-te transportado,
E ceguei-me do teu rosto de fulgor.”

Amor! Ai! Quem dera
(Offerece a-“)

Ha creaturas nascidas para se amarem. Se lhes perguntarem desde quando se
principiaram a estimar, não o saberão dizer, por mais que busquem ou inquiram, parece-lhes
mesmo que antes de virem ao mundo tinham sido inscriptas no livro do destino que ata e desata.

Um escriptor hespanhol diz que ha convénios [?] tácitos que dão um eden de
desconhecidos gosos d’alma ao homem e á mulher que se amam em segredo.

O século actual chrismou estes amores de assolapados, mas ainda hoje de vez em quando
apparecem esses amores puros e santos que nós veneramos, por isso que nossos paes nos
contavam as historias ao serão das serenatas ás portas dos conventos aonde os motes e as glosas
mais finas se trocavam atravez d’aquellas grades que prendiam tão formosas damas brilhando
pelas suas virtudes e pelo seu espirito.

Os tempos que correm são outros, mas desgraçada da regra se não fosse a excepção.
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Rodrigo Monteiro desembarcara em Bissau e essa noite escrevera compridas paginas no
seu diário, interrompido pela viagem, porisso que durante a travessia padecera bastante do mal do
mar.

Em 1979 era agitada a cidade da Praia pela triste noticia da morte de 50 dos nossos
soldados nas praias de Bolor.

Estes acontecimentos determinaram o ser decretada a transferencia do Batalhão para
Guiné.

Derramaram-se lagrimas de despedida e lá se foi por esse mar fóra aborda da corveta
Duque da Terceira o sympathico batalhão.

A canhoneira Rio Lima foi a S. Vicente e trouxe o resto da força.
Rodrigo Monteiro não tivera tempo para despedidas. Enviara pelos ares um beijo a

Georgeta e cahiram-lhe as lagrimas ao embarcar no escaler.
Georgeta soube da partida de Rodrigo só ao meio dia, ajoelhara aos pés da virgem da

Conceição e orara.

Eu tinha direito a pedir explicações d’aquella abertura dos sellos do coração do meu joven
amigo.

Soube então que dous olhares se abraçaram e que dançaram até ao fim e ainda mais se
houvesse.

Sequiram-se os dias aos dias, as semanas passaram, os mezes aos mezes, os annos uns aos
outros, os dous jovens namorados levantavam-se com os passarinhos; Rodrigo passava por
defronte da casa de Georgeta, sem terem durante esse tempo dirigido uma unica carta um ao
outro.

São estes os amores espirituaes para os quaes é desnecessária a matéria.
Ambos escreviam dia a dia o seu diário, com as mais pequenas impressões d’alma que se

agitavam entre ume outro.
Não pensavam no futuro, liam sobre o presente, a felicidade hauriam-na [?] com

esperança d’um dia se reunirem e cambiarem os mais sanctos affectos.
Rodrigo Monteiro pensou um dia em que a carreira mais nobre que tinha que escolher era

a militar, porque com os conhecimentos que tinha podia vir a ser official.
Assentou praça na companhia da ilha aonde seguiu até ao posto de primeiro sargento,

sendo despachado alferes para S. Thomé. Os parentes empenharam-se e conseguiram a
transferencia do joven official para caçadores 1, sendo nomeado commandante da ilha.

Romeo e Julieta amavam-se como no primeiro dia em que se tinham visto.

Os seus companheiros d’armas achavam no mudado, triste, affastado, rabugento,
hypocondriaco.

Não tinha a alma ainda temperada na desventura e sentira somente d’ella os resaibos.
O Batalhão esteve em Bissau pouco tempo, embarcou novamente na corveta e

desembarcou no dia 2 de maio na capital debaixo da primeira chuva da estação pluviosa. Rodrigo
foi hospedado pelo capitão Fonseca que lhe deu um explendido quarto e uma meza opipera.

O nosso alferes sentia-se morrer; cada dia que passava causava visíveis estragos n’aquella
debil organisação.

Elle não se queixava mesmo porque não tinha de que.
Admirava a soberba vegetação que orla as margens do rio, surprehendia-o a soberba

magestade do altivo e sempervirente poilão, mysteriosa arvore que se deixa despir da sua
folhagem, para como para encanto [?] se cobrir d’ella, mais mimosa e esmeraldica.

Surprehendia-o ainda esses bosques umbrosos, frescos, extensos, sem fim, formados das
mais ricas e copadas arvores aonde se engrinaldam formosas e elegantes trepadeiras com as suas
flores iriadas debruçadas da ramagem.

E os bandos de grandes aves de myriade de côres, que extendem no espaço as suas
compridas azas ou poisam nas praias de areia?

E os mil passarinhos em ranchos allegres, em famílias, que cantam e chilream as mais
harmoniosas melodias, saltitando de arvore para arvore e de ramo para ramo alando-se ao
sentirem os mais leves passos no mato?
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Guilherme de Cabo Verde.
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*****

II

No dia seguinte, ou fosse effeito da singular predisposição d’espirito que de nós se apodera
ao entrarmos no hospital, ainda mesmo de perfeita saude, ou que realmente me não désse bem
com aquelles ares, amanheci com a cabeça tôrva e pesada, nervoso, sentindo um incommodo
geral e uma irritação de espirito que argumentou com a entradado servente dos quartos, com o
qual comecei a embirrar solemnemente por me levar chá em logar de café, a que estava
habituado pela manhã.

- São as ordensl disse-me o tratante com a maior placidez, poisando a bandeja em cima
d’uma cadeira á cabeceira da cama.

- Pois chameja o sr. enfermeirol
- Presente! disse uma voz de falsete.
Era o tio Olifus, que tinha deslisado no quarto atraz do servente.
- Faça favor de mandar-me trazer café.
- E’ preciso pedir primeiro ao doutor. A sua dieta é de chá...
Ouvindo isto, acabei de perder as estribeiras.
- Levem os diabos o chá, mais a dieta e o doutor!.. O sr. bem sabe...
- Chiton\.. fez-me o enfermeiro com um gesto expressivo, indicando o servente.
Engoli em secco... e para desfarçar foi também engolindo o chá, com as competentes fatias.
O creado sahiu levando a bandeja, e eu começei a queixar-me ao enfermeiro da

indisposição que sentia.
- Parece-me que estou realmente doente! conclui, com a voz lamentosa.
- Tanto melhor! Respondeu-me o tio Olifo, sacudindo a cinza do cachimbo. Pois não era o

que o sr. queria?..

Quando vinha o vapor das ilhas e n’elle pessoa conhecida, o alferes Monteiro informava-
se de Georgeta, da mãi, nobre e distincta senhora.

Nas noutes de luar, chamava elle ao arruinado e velho satellite sua madrinha, via o molho
de couves tradicional n’aquelles manchas escuras, e encarregava aos raios luminosos d’aquelle
astro de serem portadores dos seus sonhos e pensamentos á ilha que guardava o seu encanto.

Rodrigo Monteiro ia todos os dias á caça, mas trazia sempre arma carregada.
Um livro que o acompanhava trazia porém soberbas impressões que a alma sente e jámais

esquece.

A morte de D. Joãd
Memórias do Hospital

Ao meu amigo Francisco Xavier Crato

Em vão! Em vão anciamos a ventura!
Somos na terra qual viajante exhausto!
Que ouve o sussurro d’escondida fonte
E morre á sede sem poder tocai a!..
(Soares de Passos)

1 . O texto foi iniciado em números antecedentes, aos quais não tivemos acesso, sendo que os extratos aqui
reproduzidos foi tudo que conseguimos reunir dos exemplates por nós consultados.
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- Não, sr... entenda mo-nos! o que quero é a licença.
- Não se pescam trutas a bragas enxutas... E’ preciso pelo menos que o sr. se queixe

d’alguma coisa ao doutor...
- Sem duvida, mas...
- Mas... que mais quer o sr. Cunha?.. Segundo os symptomas que dà, temos doença

prompta, uma gastrite magnificai..
- HeinI?.. exclamei eu, assustado.
- Deixe lá as calças, homem!.. Olhe que não deve se levantar antes da chegada do doutor..
- Mas, sr. sargento... isso de gastrite...
- E então?.. Cura-se logo, e depois apanha a sua licença, um mês pelo menos, para tomar

aguas ferreas na Brava...
Com esta perspectiva, resignei-me á d’uma gastrite, tanto mais que só-o annuncio d’ella

como que me curou por milagre das veleidades nervosas que sentia.
Chegou a hora da visita clinica, e tendo o enfermeiro dado conta do caso ao facultativo...

bem entendido, somente o caso da gastrite... o doutor formulou, contentado-se apenas com tomar-
me o pulso, olhando-me de revés com aquella vista d’aguia de certos facultativos, que parecem
dizer-nos nas bochechas:

- Ah! sêu maganão!., você o que têm é uma grande manha no corpo: mas espere, que já
lh’o digo...

Zád. um purgante que nos põe logo fracos e mansinhos, que nem uns cordeirinhos.
Abstenho-me de contar ao leitor as demais peripécias d’este primeiro dia do hospital,

empregado exclusivamente em não fazer coisa nenhuma e em aborrecer-me de morte, com a
unica distracção da palestra d’alguns enfermos meus conhecidos e a visita de um ou dois dos
meus amigos e collegas que foram saber da minha importante saude e causticar-me com fartos
epigrammas, pois acreditavam tanto na minha doença como nos milagres de Mafoma.

O facto é, porém, que fui buscar lã e vi-me tosquiado, pois, effeito do purgante,
provavelmente, na manhã do segundo dia acordei com falta de respiração e o figado inchado... o
que fez esfregar as mãos de contenteao maroto do tio Olifo.

- Bravo! disse elle. Agora temos hypertrophia de figadd. O amigo não apanha menos de
dois mezes de licença...

- Dois dardos que o atravessem, malvado! gritei eu, exasperado. Se você sabia que o
purgante me faria mal, porque m’o deixou tomar?..

- Para o limpar... é boa! Pois um purgantesinho faz lá algum mal?..
Tive tentações de esganar aquelle maldito, mas contive-me, esperando não ter de atural-o

senão uns trés dias, tempo sufficiente para poder apresentar-me á junta.
D’esta vez, o doutor fez-me deitar a lingua de fora e receitou cataplasma de linhaça, e

outra coisa... que regeitei redondamente no nariz do tio Olifo.
- Basta de brincadeiras! disse-lhe eu. Antes quero ir-me embora e ficar sem licença, do que

deixar a vocês embutir-me no buxo toda a trapalhada, e afinal apanhar alguma doença a valer...
Nada! nada!.. E depois, já estou morto de aborrecimento! Se ao menos pudesse leventar se e
passeiar levantar-me baforadas por ahi...

O velho diabo expelliu umas poucas de baforadas do seu inseparável canhoto, e retorquiu-
me com toda a placidez:

- Como quizer... Mas sempre lhe digo que o sr. tem muito medo e se aborrece muito
depressa... Olhe, se estivesse aqui há trez meses, sempre de cama, e de mal a peior, como esse
pobre D. João...

Que perspicácia a do leitor! e ha que tempos não tera elle advinhado que D. João era meu
/isinho de quarto, e que mais hora ou menos hora havíamos de travar conhecimento, e chegar ás
conficencias!..

Já não se pode fazer fortuna, hoje, com surprezas de romances!! e decididamente... não
conto mais!

- Ora até que afinal entra em scena o D. João! exclamará n’este ponto o leitor, atalhando o
meu espanto e as explicações do tio Olifo.
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[falta um techo da história]

IV

d’aquellas faces, e, muito menos, de

E as azas molhem meus beijos
em tua bocca vermelha,
como no orvalho das rosas
se molha a doirada abelha.

( [?] FLUCTUANTES)

Joanninha era a minha decima terceira prima da Brava, exatissimamente aquella a quem
nunca fui capaz de apanhar o mais insignificante e innocente beijinho primacial... nem mesmo
capaz de lh’o pedir... valha a verdade!.. Uma timidez de que não sei dar conta... mas é tal e qual!

As borboletas voam para as flores, e a loira abelha não pede licença á tosa vermelha para
molhar as azas no seu cálice perfumado... . .

E Joanninha era um botão de rosa desabrochado n’um sorriso da aurora... como diria o
Artiaga, o mais descambado poeta que conheço.

E eu, que não tenho azas, mas que sou tão goloso como qualquer abelha (e note o sr.
Abelha que não se trata de s. ex.a)... eu gostaria... gostaria também de molhar a minha sopa...

Mas via então como um espelho, em que se reflectem muitas coisas bonitas, o cristal da
agua, o azul do céo, o carmim das flores... mas que, se lhe bate de repente um raio de sol, obriga-
nos a fechar os olhos. .

Joanninha era assim... O seu olhar era o espelho, e o raio de sol a sua innocencia.
Sorrindo, fascinava. Olhando, e olhando de certo modo... produzia um deslumbramento.

Era d’uma graça infinita a surpresa candida que se lhe retratava no olhar, quando o anjo tinha de
defender-se d’alguns indícios de adoração menos extactica. A sensitiva retrahia-se, mas não tinha
espinhos. Não havia indignação n’aquelle olhar, nenhum bafo podia empanar o cristal d’aquelle
espelho havia sò o deslumbramento da pureza, que se impunha.

Emfim, não sei contar estas coisas!... A verdade é que nunca fui capaz de affrontar a
limpidez d’aquelle olhar, de aspirar o perfume das rosas d’aquellas faces, e, muito menos, de
molhar os lábios no cristal puríssimo d’aquelle sorriso.

O leitor que imagine uma Joanninha toda sua... sim, a sua, embora dando lhe o nome que
mais doce lhe seja... imagine, e deixe-me em paz quando eu lhe disser que o D. João é que lhe deu,
a ella, o primeiro beijo... . , , „ .  „

E isto foi de repente... por surpresa... doido... n uma noite de luar, em que elles estavam a
olhar-se havia já trez horas sem se fartarem... Nem sequer tinham tomado chá!.. De repente, o
atrevido do D. João agarrou n’aquella formosa cabecinha ás mãos ambas, e imprimiu-lhe na
bocca um beijo louco... , .

Ella curvou-se toda, fremente e pallida, a destacar-se-lhe da côr do vestido escuro a alvura
da tez, como uma rosa esmaecida pelo palor da lua...

E a lua sorria-se por entre as clareiras arrendilhadas dos bosques de bananeiras que poe
manchas escuras na aldeia de Pé-da-rocha. , .

A tempo, a avó de Joanninha, que esbogalhava o seu rosário a porta, a pouca distancia dos
dois, que estavam sentados no terreiro da casa, teve afinal a percepção de que o sereno da noite
podia fazer mal á menina, e chamou-a para dentro. . . 

E ella foi, sem se despedir do D. João, confusa, quasi indignada, talvez mesmo com dor de
cabeça por effeito do sereno...

Pobres e santas avós!..
Mas o bonito foi no dia seguinte, quando o D. João appareceu com cara de penitente, sem

se atrever a erguer os olhos para ella... Joanninha, envolvida no seu alvo penteador, com os
formosos cabellos castanhos esparsos em ondas opulentas pelas costas e erriçados na frente como
um diadema, sob o qual resplandeciam as esmeraldas de seus olhos límpidos e sorridentes, tomou
entre as maosinhas a cabeça do grande criminoso, obrigando-o a erguer os olhos para ella, que
lhe dizia no olhar e no sorriso: “Eu sou a innocencia! Eu sou o anjo! Mas, D. João, sou também a
virgem animada pelos primeiros effuvios do amor... D. Jõao! amo-te!..
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G. Dantas

* * * * *

O curandeiro d’aldeia

- O’ sr. Antonio Zé da Cunha! onde é que está vm,?
- Aqui, tio Olifo! debaixo das acacias... sub tegmine fagi...
- Lá está o sr. Com o seu latinorio!.. Ora venha para dentro, que são horas de lhe dar a sua

tintura de iodo...
- Já hiamos no iodo, leitores! A inflammação do figado saltara-me ao baço á força de

cataplasmas, e d’estas passaramos ao iodo, que eu não consentia, comtudo, senão em dóse que mal
chegava a colorir-me a pelle: e á primeira vez que o senti morder, meia hora depois de applicado,
agarrei n’um cabo de vassoira e fiz finca-pé atraz da porta resolvido a quebrar os ossos ao
damnado tio Olifo, que por fortuna sua adivinhou-me as caridosas intenções e disparou-me da
janella o seu mais pardo sorriso, acompanhado d’uma casquinada machiavelica.

Felizmente, ao cabo d’uns oito dias, poude apresentar-me em junta, e consegui engrolar
toda a faculdade, menos o Dr. Bernardo, que sustentou teimosamente que eu não tinha coisa
nenhuma, no que estive quasi tentado a dar-lhe razão... Mas assim mesmo, sempre tive a fortuna
de abichar quinze dias de licença para convalescer em qualquer dos pontos mais saudaveis do
archipelago; e como a Brava passa pelo primeiro, ou um dos melhores...

PARTIU!

Estamos em presença de um velho já de seus 60 annos, baixo, encorpado, ainda agil e vivo,
barba rapada, olhos penetrantes, voz energica e nervoza, tendo nos lábios sempre um sorriso
malicioso e sarcástico.

Passa na aldeia por ser o mais eximio e habil curandeiro e tem uma clientela enorme. É elle
o medico da maioria dos doentes, cujas doenças apresentem manifestações nervosas, que o povo
crê sempre provir de qualquer malefício, mau olhado, espirito maligno ou alma penada.

Defronte d'elle está assentada n'uma velha cadeira de pau, uma rapariga de seus 18 annos,
amparada por duas mulheres. Está n'um estado de grande prostração, com alguma febre, os olhos
baços, os braços cahidos, suando copiosamente, tendo os cabellos cahidos e as faces
excessivamente pallidas: não reconhece ninguém.

- Que tens, minha filha, pergunta-lhe o Curandeiro, com voz branda e meiga,
acariciando-lhe com a mão o rosto banhado em suor frio?

Como a doente não respondesse a esta pergunta, repetida tres vezes, o curandeiro franzira
a testa, arregalando os olhos e n'um tom energico, e com uma voz forte e imperativa, perguntou
asperamente:

- Quem és tu ? Dize o teu nome já, já, anda, depressa!
A doente abriu um pouco os olhos e respirou cançadamente.
- Falia, falia já, intimava o velho curandeiro, puxando as orelhas à doente; anda, dize já

quem tu és,.senão arranco-te as orelhas!
- Chamo-me Leopoldina, respondeu hesitante e com voz arrastada e sumida, a doente, cujo

verdadeiro nome era Maria.

Publicado em A Imprensa, 1881, 23 jun., n.52, p.1-2;
7 juL, n.54, p.1-2.

E foi ella que, mesmo nas barbas da avó, lhe restituiu, purificado, o beijo roubado na
vespera...

Parece que depois d’isto D. João partira á conquista de fortuna para a noiva, como fazem
todos os filhos de Brava, mas que no caminho surgira-lhe o diabo, sob a forma d’uma bonita
pequena, que o recambiou direitinho para o hospital da Praia...
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L. Lo ff

* * * * *

É tradição na ilha de St0 Antão que a importante propriedade do Tarrafal de Monte Trigo,
que dista umas 18 léguas da Villa da Ribeira Grande, pertencia ao pae do fallecido Carlos Gomes,
por nome Antonio Gomes.

Eram caseiros d'essa propriedade dois irmãos chamados João e Manuel d'Amninha,
inseparáveis companheiros.

A confissão por um canudo
(Tradição oral do século XVIII)

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, n.3,
p. 104-106.

- Ah! tu és Leopoldina,. exclamou o curandeiro, radianle de alegria; ora espera que já te
arranjol E tu, Maria, onde está o teu espirito?

- Ficou debaixo de uma pedra.grande, lá. na Lavanderia, respondeu ella.
- Ah, siml Então vae já buscal-o.
-Nãol respondeu a doente, estou muito fatigada, não posso! não posso!
- Não podes? Has de poder; espera e verás!
O curandeiro dirigiu-se a uma meza. próxima e apanhou uma torquez; voltando para a

doente, apertou-lhe com ella fortemente a orelha, ordenando-lhe que fosse buscar o seu espirito.
A doente, abrindo muito os.olhos, disse:
- Já vou! já vou!
-Então anda e depressa.
A doente, cerrou os olhos e murmurou: - estou a caminho.
Decorreu meia hora, e n’este intervallo a doente fazia um esforço enorme com o corpo; as

faces de pallidas, tornaram se rubras; as pupillas estavam dilatadas; o suor era quente; os olhos
avermelhados!

O curandeiro ia pouco a pouco afrouxando a pressão da torquez na orelha da doente, até
que perguntou de novo:

- Já lá chegaste?
-Já!
- Já te apossaste do teu espírito ?
- Sim.
-Então quem és tu?
- Sou Maria!
- Ora bem! Agora levanta-te e vae-te deitar um bocado.
Auxiliada pelas duas mulheres a doente levantou-se e foi-se deitar.
Em seguida começou a dormir profundamente.
Duas horas depois acordava, muito abatida, mas perfeitamente serena, reconhecendo as

pessoas e as coisas, fallando com acerto, pedindo alimentos, queixando-se apenas de muito
cançasso e fraqueza.
No fim de 3 dias estava completamente curada, occupando-se dos seus trabalhos habituaes, sem
conservar comtudo nenhuma reminiscência do estado.anterior.

A cura tinha-se operado.sem duvida pela suggestão,empregada por um curandeiro
d'aldeia!

Mas, para o povo, a doente estava enfeitiçada.
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Ora, n'aquelle, tempo, como ,inda hoje, quasi todo o povo da ilha se reunia, na Povoação
por occasião da Semana Santa, para cumprir os seus deveres religiosos da confissão e communhão
paschaes e assistir na matriz ás festividades da Paschoa.

Os dois irmãos, que se chamavam Jom e Mané, combinaram-se em vir, assistir á Paschoa
de 1797, para se confessarem e levarem lume novo.

Como, porém, a propriedade não podia ficar abandonada, disse o mais novo, chamado Jom
ao outro irmão:

- Oh ‘rmom Mané, bô que tem jiuze fiune comâ burre, bô tá bé nesse ánne pâ Rebêra pâ
bõ tomá cumfessom pá bô má pâ mim, e pâ bô trazê-me nha canudm. (Oh irmão Manuel, tu que
tens juizo fino como burro, tu vaes n'este anno para a Ribeira (nome que ainda hoje os
camponezes dão á Villa de Ribeira Grande) para tu tomares confissão para ti mais para mim e
para tu trazeres-me meu canudinho: (traducção litteral).

Com effeito, o nosso Mané veiu à Matriz, confessou-se e assistiu ás festividades da Paschoa;
e, achando-se munido de vários canudinhos de carriço, destapava-os e fechava-os durante a
confissão, missa e outras funções, guardando-os depois cuidadosamente no bolso das pantalonas.

* * *

Quando o Mané se foi despedir, do seu senhorio, que residia na villa, este deu-lhe um
crucifixo, dizendo-lhe:

- Toma; este é o teu companheiro na viagem e em casa, pois um christão não deve estar no
campo ermo sem uma imagem de N. Senhor J. Christo. O Mané tomou o crucifixo e seguiu para o
campo, onde tinha de passar tres dias para chegar ao Tarrafal.

No dia seguinte da viagem, fallando com o crucifixo (sem resposta, é claro) disse-lhe:
- Ume sébe comâ bô fâ luáde, pâ quê tude meni~une de cása de gente ri-uque êne tâ

gostá dandá c’gcntepreóte. Despertá esse côrpe, nhâ fi, pâ quê nô tem mute q'andá. (Eu sei como
tu estás aluado, porque todos os meninos de casa de gente rica não gostam d’andar com gente
preta (pobre). Desperta esse corpo, meu filho, porque nós temos muito que andar).

Á hora da refeição, punha-lhe comida e água perto da bocca e dizia-lhe:
- Comê, nha fi, comê um c’zinha; ardegá esse côrpe. Bô ‘stu-me mariáde. (Cóme, meu

filho, cóme uma coizinha; ardéga (aviva) esse corpo. Tu estás-me mareado).
Mas o crucifixo nada comia e o Manér, cada vez mais descontente com elle, disse-lhe á

segunda refeição:
- Se bô êne comê, ume tâ dá-bo, pâ que bô ta de vê sê nha companheôre na tude. (Se tu não

comeres, eu dou-te tanto vez no rabo como os beijos que tua mãe deu-te, porque deves ser meu
companheiro em tudo.)

Ao terceiro dia de caminho, quando o Mané já tinha avistado a propriedade, disse
novamente para o crucifixo:

- Oh nha fi, olá nôsse cása; ja bô ié-le? Agó d’ei bô’ ne ta bé, se bô ne comê nem fallâ
cTnim. pa quê j’ume fâ zangáde cTaô c’ex busnaria bóssa, Se bô-fie tâ fallá, ume tâ plá-bo ei
meóme, diábe, ume tâ fazeó-bo tabáque! (Ohl meu filho, é lá nossa casa; já tu a viste? agora d’ahi
(aqui) tu não vaes, se tu não comeres nem fallares commigo, porque já estou zangado comtigo
com essas tuas asneiras. - Se tu não falias, eu pilo-te aqui mesmo, diabo, e faço-te tabaco).

Dito isto, o Mané pôz-se a olhar para o mar, dando costas ao crucifixo.
Depois de alguns minutos, volta-se para o infeliz crucifixo que ainda não comera nem

fallara e diz-lhe:
- Bô de tâ fallâ, diábe?....
(Tu não falias, diabo?)
E vendo que o crucifixo não comia, nem bebia, nem fallava, pô-lo em cima d’uma pedra e

reduziu-o a pó dizendo:
- Tomá... tomá... tomá... parviça, nassequedigal... Ume tâ mostrá-bo agó se bô tâ brincá

c’mim...
(Toma... toma... toma... parviço, não-sei-que-digal... Eu mostro-te agora se tu brincas

commigo.)
Depois, o Mané, larga uma gargalhada de parvo, e diz:
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diz:

Santo Antão (Cabo-Verde.)

- Bô fazê bem, môçe, paquê iih’ Antuéne Guéme tá tá manda ‘quelle meniunep’rêipa bem
spretá’nsp’elle bé dezê-lle ‘spôs tude que nõ t’andá ta fazê êi. Assim, ‘góra nô tâ fecá livre délle, e
se nh’Antuéneperguntáhsp’ellenô ta dezê-‘lle comâ futecêrapanhé-‘lle.

(Tu fizeste bem, moço, porque o sr. Antonio Gomes estava a mandar aquelle menino
pr’aqui para vir espreitar-nos para elle ir dizer-lhe depois tudo o que nós andamos a fazer aqui.
Assim, agora nós ficamos livres d’elle, e, se o sr. Antonio perguntar-nos por elle, nós dizemos-lhe
como as feiticeiras apanháram-no).

Ficaram depois em bôa paz os dois irmãos, Mané e Jom, que, apezar de confissão pessoal
de um e de outro... por um canudo, continuaram a ser os senhores da propriedade sem haver
quem os fosse denunciar ao senhorio, até que morreram na ignorância religiosa em que tinham
nascido.

- A Diásl esse ê que cumpanheóre que nh’Antoéne Guéme dê-me pâ gord’-me? Agó elle
bem busc’é-lepâpô na tabaqueôre....

(Adeusl este é o companheiro que o senhor Antonio Gomes deu-me para guardar-me?
Agora elle que o venha buscar para o pôr no tabaqueiro*.)

Um Logista (europeu)
(Collaboração criôla da A. da C.)

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.447
450.

* Corre uma outra versão sobre o destino do crucifixo. Dizem que não foi esmagado na viagem do Mané, mas sim
algum tempo depois, por imputação de infidelidade na guarda de alguns queijos a elle confiados, pois appareceram
alguns roídos de bicharocos que alli abundavam.

* * *

Chegado o nosso Mané á propriedade, entregou os canudos que elle julgava cheios de
confissão, de missas e officios, ao irmão, que destapou um e levou-o á bôcca á moda de matar o
bicho.

E confessou-se e ouviu a semana santa... por um canudo.
Em seguida o Mané começou a contar a historia do crucifixo ao irmão, que satisfeito lhe
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POEMAS

A sombra da larangeira

(Nos Órgãos.)
D.

Publicado em A Imprensa, 1881, 7 jul., n.54, p.5.

* * * * *

O.h, cercae-a de mimos e de bellas flores;

A meu intelligente compatriota Viriato Gomes da Fonseca
(Distincto tenente d’artilheria)

Genial artista, talento sublimei
Escutando a voz da tua lyra d'ouro,
Minb'alma se curva como debil vime
E, em mil transportes, se desata em choro.

Ha sob os teus dedos condão mysterioso
Que arranca lamentos, delirante riso
Das cordas do teu plectro maravilhoso,
E que me transporta ceFre ao Paraiso.

Vinde rouxinoes em bandos dã florestal
Vinde lyras todas que tenho admirado
Render homenagem á lyra modesta
Do compatriota, do bravo soldado!

Tornei a ver o sitio deleitoso
que me lembra uma hora delirante
quando illuminava, deslumbrante
de luz do ceo, o teu olhar formoso

E a figueira, e o regato murmuroso
que deslisa sob a cóma luxuriante
da larangeira... Ohl sonho meu radiante!
Oh louco devaneio!., oh desditoso!..

Eu quis colher ainda uma saudade
á d’essas flores d’alegria
da larangeira, a verde santidade.

E fui sentar-me... Oh céosí quem tal diria?!
coroado da flôr da castidade
e que encontrei?.. - Um burro! - oh poesia!..
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* * * * *

G. Dantas

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, n.5, p.8.

É soberana das harmonias vibrantes
Que minora um tanto d’esta vida as dores
Mesmo nos seus trinos tão agonisantes...

S. Antão.
Humilde Camponeza

A mademoiselle
(Traduzido de Alfredo de Musset)

Ohl sim, mulheres, vós tendes,
em nosso fatal prejuízo,
um poder immenso, eternol
Podeis abrir n'um sorriso
o paraizo ou o inferno.

Duas palavras que bastem...
mesmo o silencio... um olhar
distrahido ou zombeteiro,
podem, sim, apunhalar
quem vos tem, amor inteiro.

Oh! sim, deve ser immenso
vosso orgulho, vossa gala,
vendo n'essa necedade:
que a esta sómente eguala
feminil fragilidade.

Mas todo o poder na terra
tem termo, quando se excede;
e o homem de brio, quando
sabe soffrer, e vos mede,
se affasta de vós chorando.

E por mais triste que seja
sua sorte e desventura.
é mais bello o seu papel:
prefiro a nossa tortura
ao vosso mister cruel.

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, n.3,
p.102-103.

E, quando cingir-te os lauréis da victoria,
Quer nas salas, ou pelejando em deveza
Lembra que teus nobres feitos, tua gloria,
N’alma soarão da “Humilde Camponeza”
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*****

Ao Toutinegra

1

S. de PM. e V.

* * * * *

Tu retratas véro amante
Que em amar.l?] já foi feliz
E que o seu beijo passado....
Co' o presente em nada diz.

És tão dôce, Toutinegro,
N'esse teu dôce cantar,
Que o saudoso Rouxinol
Mui bem sabes imitar.

És da aurora mago encanto;
Mimo de Phebo ao nascer:
enleio meu no seu giro,
Anúncio do seu 'sconder.

Ah! quando as sombras no Céu
Pintam da noite a tristeza;
Lembras-me, ouvindo teu canto
Quanto é grande a natureza.

E assim mostras, avesinha,
Que és contente em quanto é dia:
E que as sombras que o succedem
Te geram melancholia.

Então n'ess'hora de luto,
É teu canto a voz de amôr
Que feliz tendo já sido....
Conheceu por fim a dôr.

E como em quem intristece
Natural é o suspirar....
São teus gorgeios suspiros,
Que a minh’alma veem cortar.

Publicado no Boletim Official da Província de Cabo
Verde, 1899,16 fev., n.7, p. 28.

Em fim, n'ess'hora tão triste,
Tão bem exprimes a dôr....
Como exprimes a alegria,
Do dia ao primo fugôr.
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* * * * *

Trad. livre : Assim como o pombo vôa assustado ou como a andorinha que para longe foge,
assim me vae a vida e assim d’este mundo foge a minha alma.

As cathedraes
Ao meu amigo, o rev"10. Padre Antonio Manoel da Costa Teixeira,

reedificador da Egreja da freguezia do “Norte” da ilha da Bôa- Vista

Quando sobre a ruina esplendida d’um templo
Um outro se levanta, as bênçãos de Jesus
Costumam inundar com torrentes de luz
A mão que reedifica - esse sagrado exemplo!

Ó domos de Veneza, ó cathedraes do Rheno,
Que mergulhaes no azul as cupulas gigantes!
Em vão a tempestade, em uivos lancinantes
Procurará turvar o vosso olhar sereno.

O vosso corpo branco e o vosso aspecto vago
Reflectir-se-hão no céo e no crystal das aguas,
Conselheiras feudaes das nossas grandes magnas,
Grandes como o Progresso e mansas como um lago.

Albi em vão prégou [?] sua doutrina ignara.
Contra a Egreja christã em vão ergueu os braços.
A cruz ha de rasgar a sombra nos espaços,
Como ella resgatou a humanidade escrava.

Soluços de granito, ó cathedraes antigas!
Sois as almas do Bem e sois feitas de pedra?
Sonhos da Renascença, onde a alegria medra
Falia a vossa mudez, ó gothicas amigas?

Edifícios da Paz, moradas eloquentes,
Amo a fórma ideal d’uma Egreja de Deus,
A subir, a subir por esse azul dos ceus,
Entre nuvens d'incenso alegres, rescendentesl

Mó pômbin Kúscá vuá
Andôlin Kuscá fugi,
Vida mun ten scá bédê
Alma mun ten scá sumi.

Dialectos indígenas
(S. Thomé. - Poesia.)

Les Edifices Eloquents...
Balzac-Seraphita

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.535~
536
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A. C.

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.337.

d'um

- A febre, que me causaram os desgostos, mirrou-me o riso nos lábios ; o seu calor seccou-
me a lingua. Adeus, meus cantos, adeus minhas cançõesl

A caridade
Em beneficio da creche de S. Vicente na kermesse de 13,14 e 15 de Junho de 1895.

E soluçam: - Temos fome!
As aves, nossas irmãs,
Acordam sempre cantando
As orvalhadas manhãs.

E adormecem no consolo
Dos seus leitos pequeninos,
Ensaiando, n'um concerto,
Os seus cantos matutinos.

As creanças pobresinhas,
Que vagueiam pelas ruas
Sem amparo, sem carinhos,
Meio mortas, semi-nuas,

Orphãs de affecto e carinhos,
Orphãs de fé e de esp’ranças,
Vem, ó santa Caridade,
Proteger estas creanças.

Dá-lhes um ninho tranquillo,
Um asylo socegado,
O pão, a fé, a esperança.
No teu sopro perfumado.

E as orações das creanças
Serão por ti mais ferventes...

Não temos o doce allivio
De um beijo cheio de amor ;
Deu-nosa sorte,em caricias,
A fome, os prantos, a dôr.

E nós, as tristes creanças,
Dormimos em camas nuas;
E quando as aves se beijam
Vagueamos pelas ruas.

Feble dgi pézále mun
Milá-m’li ni bóccazá;
Fogo dé sugam cloncó
Canto dge cantá cabá.

Nos nossos sonhos da noite
Temos negras phantasias:
E assim nos doira a infancia
O triste viver dos dias!....

Erguem as mãos pequeninas
Ao astro da Caridade,
Buscando a luz
conforto
Cheia de amor e piedade.
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A. Sarmento(Praia)

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.315.

* * * * *

Vingança

* * * * *

São mais sinceras as bênçãos
Dos corações innocentes.

Jurei amar-te
E tu sorriste;
Pedi-te um beijo
E tu fugiste.

Foste esconder-te
No arvoredo,
Rubra de pejo,
Cheia de medo.

E d'uma vez,
Junto à noitinha,
No arvoredo
Vi-te sósinha.

Colhias flores
Tão descu idosa,
Que não me viste,
Minha medrosa.

Aproveitando
Tão bello ensejo,
Fui de mansinho,
Roubei-te um beijo.

Jurei vingar-me
Da ingratidão,
Com que feriste
Meu coração.

A procurar-te
Inquieto andei;
Tinhas fugido,
Não te encontrei.

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.309-
310.
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Lembranças de minha terra

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.263.

* * * * *

O céo alegre d'agosto
Da minha terra adorada
Tem encantos ao sol posto
E ao romper da madrugada.

A minha terra é formosa,
Quer de noite, quer de dia :
Tem os orvalhos da rosa
E os cantos da cotovia.

Tem purpureas alvoradas
E tardes azues, serenas;
E as canções apaixonadas
Das raparigas morenas.

Tem prados cheios de flores
E azas de borboletas,
Que segredam mil amores
Aos beijos das violetas.

Tem o murmurio das fontes
E o gemer da viração;
Tem harmonias nos montes,
Tristezas na solidão.

Nos valles, jardins mimosos,
De malmequeres bordados,
Ha gorgeios amorosos
Dos rouxinoes namorados.

Não sei o que ella tem n’aquelle olhar,
Que encerra as profundezas d’um abysmo...
As vezes ao fita-lo sonho e scismo
E vejo n’elle as noites sem luar.

Olhar de treva escura, vasto mar,
Que occulta na serena paz da calma
A alma que procura a minha alma
N’um vago e triste anceio de a beijar.

Eu recordo os instantes divinos,
Que passaram nas azas d'um sonho.

(Do Autor.)

Olhar negro
(A...)
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Fevereiro de 95. Cabo- Verde (Praia).

A. Sarmento

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.256.

* * * * *

Fulge mais n’essa fronte alabastrada
Abre-me á luz de mágicos lampejos,
Essa bocca em sorrisos aljofrada.

Quero ouvir nos meus lábios, em arpejos
Mais doces que as canções da madrugada,
A musica celeste dos seus beijos.

ROSA,
Quando abrires a corolla
Aos beijos da madrugada,
Manda um perfume de esmola
A minh'alma sequiosa,
Rosa de amor orvalhada.

AVE,
Quando soltares teus cantos
Na sombra dos arvoredos,
Manda-me um d'esses teus prantos,
Na aragem que vem suave
Soluçar-me os teus segredos.

NUVEM,
Quando á tardinha bordares
O leito de ouro do sol,
Espalha beijos nos ares,
Que o meu coração perfumem
Nas tristezas do arrebol.

FOLHA,
Quando o vento te levar
De monte em monte impellida,
Vem a meu peito chorar,
O pomba da minha escolha
As maguas da tua vida.

ANJO,
Quando da terra cançada
Fôres dormir nos espaços,
Leva minh'alma deitada
Nas tuas azas, archanjo...

Leva-me...
A Roberto Duarte Silva



157

A. Sarmento.

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.5.

(S° An tão)

Humilde Camponeza (caboverdianã)

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.206.

* * * * *

Adeus
(Ao meu distincto collega, João Baptista S. Araújo)

Leva-me ao céo em teus braços.
Praia

(Cabo- Verde)

Adeus, adeus, Portugal!
Vou partir, já qu'o destino
sempre em cruel desatino
Me condemna assim deixar-te!

Como a alvéloa na revoada mansa
O fero caçador no chão prostrou,
Assim brincavas na luzida estança,
Quando a mentida sort' aniquilou!...

Quando no melindroso hastil eu vejo
A flôr languida sem alento ter,
Depôr eu julgo o doloroso beijo
No teu rostinho d’um cruel sofrer!...

E, se hoje vejo teus irmãos trinantes,
Quaes rouxinoes em bandos festivaes
Creio antevrê-te nos céos deslumbrantes
Cantando os hymnos bellos, divinaes.

Ai! vejo em tudo tua imagem q'ridaí...
Do Nazareno bem haja o sermão
Que alenta a fé, a crença emmuchecida,
E nos manda esperar a redempçãol...

Ai! partir agora quando,
Rebentam no galho as flores,
Quando tudo diz amores,

Threno
(X memória da minha querida Lnirí)

Tu eras feita d'alegrias puras.
Qual doce aurora por manhãs d'Abril!..
Mas breve em prantos e cruéis torturas
Se converteu o astro juvenil!...
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É triste, meu Deus, não él?

Lisboa, 14 d Abril de 1895.
Humilde Camponez.

* * * * *

A lyra doente
A Julio Dumont, eximio poeta satyrico

(a pedido)

Ah! sulcar agora os mares,
Deixar os lustres d’abril,
Deixar este céo d’anil...!
Que tristeza, que saudadel

Quando as auras buliçosas
Me trazem doces perfumes
E das aves os queixumes
Que me dizem luz e vida!

Mas é forçoso... adeus!
Adeus formosas collinas,
Adeus fontes crystallinas,
Adeus plainos que amo tanto.

Tu és, tu és, Portugal,
A minha patria também,
E dos teus mares além
Por ti sempre chorarei.

Quão negro é este partir,
Quando agora, docemente,
O meu ser todo soffrente
Revive co’as avesinhas!

Meu Cabo-Verde ao teu nome
Entrelaço n’uma flor
Que guardarei com amor
Dentro do meu coração.

Na minha lyra doente
Ha muito fel, muito pranto;
Não m’obrigues a cantar
Sem perfumes nem encanto.

Sou como a voz do deserto
Em noites tempestuosas;
Sou triste como a florinha
Que fenece entre as ditosas.

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.164-
165.
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Lisboa, 24 de Setembro de 1894.

* * * * *

Carlos Ribeiro Nogueira Ferrão

Cantava triste ao terminar do dia
Saudoso dos filhinhos, que deixava,
Juntos á mãe, que louca d’alegria
Biscatos nos biquinhos lhes deitava.

Trinava lacrimoso um rouxinol
D’uma arv’ore n’um raminho, que pendia,
Melancólico olhando a luz do sol;
Que, lenta, no horisonte se perdia.

Mas eis que de repente, em raiva accesas,
Surgem as garras d’um enorme açôr,
Que as avesinhas tomam já por prêsas.

E, quando o pae voltou, ebrio d’amor,
Dando por falta d’ellas, indefezas,
Bateu as azas e morreu de dôrl...

Tudo em mim ao redor
Folga e ri co’a natureza;
Só o meu cerebro atrophia
Incomparável tristeza.

Oh, então, caro poeta,
Bem longe dos teus pomares
Cantarei co’as avesinhas
A sombra dos meus palmares.

Sou qual planta em solo esteril
Que lentamente s’esvae
Ao sopro do vendaval,
Ao som d’entranhado ai.

Mas, se á luz vivificante
D’uma aurora diamantina
S’extinguir a negra mão
Da minha vida ferina,

Soneto
(a José Lopes da Silva)

Humilde Camponeza.
Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.76

É qu’eu nasci pr’a chorar;
E, se ás vezes canto e rio,
Forcejo o pranto reter
A cair prestes em fio.
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Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.260.

* * * * *

Resposta ao Sr. Carlos Ribeiro Nogueira Ferrão

Lopes da Silva
Dos “Reflexos Occidentaes”, 1894.

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.261.

* * * * *

Camões
A minha irmã, Bibi.

Meu amigo: Seus versos, inspirados
N’um assumpto d’atroz melancolia,
Das chammas deslumbrantes da magia
Na immensa luz hão de ficar gravados

Se, como diz Buffon, “o estylo é o homem”,
Meu carol que saudades o consomem,
Quando descreve a morte d’uma ave?...

É triste vêr nas sombras do horisonte
Pender do sol a luminosa fronte,
Depois... morrer um rouxinol suave!...

Saúdo - humilde - a lyra merencória,
Que immortalisa a dôr d’um rouxinol.
Prostrado - como um indio ao vêr o sol -
Ajoelho-me ante a luz da sua gloria.

* Assim Tasso, seu contemporâneo, tão grande o infeliz poeta como elle o chamou n'um soneto immortal. (o auctor).

Em vão elle aniciou, no derradeiro alento,
Ai! o espectro abraçar d'uma visão feliz!...
Nathercia, o seu Poema e a queda do Paiz,
Tudo isso lhe lembrou no ultimo momento...

Um dia Portugal, ao contemplar a Historia,
Lembrou-se do Poeta, e em perpetua memória
Da sua lyra heroica ergueu-lhe um monumento...

Camões fecha o fatal circ'lo do soffrimento,
Porque ninguém soffreu e amou como o bom Luiz.*
Foi grande no valor, nos versos seus gentis,
E o seu amor à Patria o proclamou portento.
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Camões fecha o fatal circ'lo do sofrimento!...

*****

*****

Dos “Reflexos occidentaes” - 1894.
Lopes da Silva

Tres lembranças
(Ás minhas primas Maninha e Emilia Marques)

Qu'importa?I... Não perece a ingratidão tremenda,
Porque é também perpetua, a tragica legenda:

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.465-
466.

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.l 16-
117

Io
Alta noite, horas tristes,
A dôr do coração
Faz-me lembrar momentos...
Ai, que recordação!...
Sou infeliz - supponho.
Lembro-me creancinha,
Lembro S. Nicolau.
Lembras-me tu, Maninha!...

2o
Nos meus lábios trementes
Contrariado sorriso
Boia entre a dôr e o pranto,
Vago, triste, indeciso.
Saudoso em taes momentos
Da affeição, o da família,
Lembra-me um anjo casto....
Lembras-me tu, Emilia!...

3o
Se abandonado choro
Na minha solidão
Alguma crença morta,
Motivos d’afficção
Se penso no que somos....
No que é... no que já foi...
Eu lembro-me dos mortos...
Eu lembro-mo do ToiL...

Lopes da Silva
(Dos “Reflexos occidentaes” 1892)
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Dos “Reflexos Occidentaes” 1893.
Lopes da Silva

* * * * *

Em ti anda algum anjo disfarçado,
O flôr omnipotente do peccado!

... Perguntas, meus amores,
Ai! tu perguntas donde vêm as flôres?!..

....Já sabes, meus amores!
Ai! tu já sabes d'onde vêm as, flores ?...

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.360-
361.

Origem das flôres
(A.......)

(Ao mimoso poeta caboverdeano, Antonio Januario Leite, meu primo.)

Da França vem a rosa purpurina,
Que á trança prende a timida donzella.
Do México a mimosa dhália bella,
E a hortênsia saxifraga da China.

Da santa Palestina vem o lyrio;
Da America a.magnolia rescendente,
O jasmim branco e a baunilha olente,
E o lindo cravo perfumado e tyrio.

A tulipa é oriunda da Turquia.
O jacintho na Hollanda origem teve,
E a gloria d'Antoskoff - a flôr de neve -
Nos gelos vastos da Sibéria fria.

Mas, todavia, o teu olhar profundo,
Que excede o sol e subordina o mundo,

As vezes morre n’uma nuvem d’agua,
Nas convulsões d’alguma grande magua!

E tu perguntas donde vêm as flôres!...
Pergunto-te também, deusa d’amores,

Tu, cuja cutis se avantaja ás sedas,
O flôr de carne! Tu, talvez procedas
Do céo, porque não podes ser da terra,
Que tão rara belleza não encerrai...

Ao contemplar o teu fatal tormento:
De onde vem

a flôr do soffrimento?!...
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Lopes da Silva
Dos “Reflexos Occidentaes” 1894.

Publicado no Almanach Luso-Africano, 1899, p.37.

* * * * *

Soneto

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, jan., n.l, p.13-14.

Ella ao ver o seu bem em tal estado,
como tola ficou por, largo espaço,
até que arrenegada, alçando o braço
me ferra c'os narizes no sobrado.

Tenho o costume d’ir ás vezes, em Agosto,
Collocar-me de pé sobre a vetusta ponte
- Assim como embarcado - e, de olhos no horizonte,
Adorar os clarões, que morrem do sol posto.

Na tumba alaranjada o sol vae, com desgosto,
Enterrando o fulgor da sua bella fronte,
E deixa no area 1, e na encosta do monte,
O fluido do crepusc’lo ás trevas interposto.

Quebra o morno silencio um sino. “Avè Maria”!...
Soluça o grande mar uma oração sombria
Por alma do sol morto - extraordinário athleta -

-"Senhora Nise! então lhe grito rouco,
não se escame, que fica uma barata ...
guisei meu coração (este o descôco),

E a tristeza lethal e mystica da tarde
Em minh’alma também se desenvolve e arde.
Pouco a pouco absorvendo o coração do poeta....

Impando de um almoço bem regado,
c'uma bella perua no cachaço
reclinei-me de Nise no regaço,
ebrio de amôr, de amôr empanzinado.

Crepuscular
(Ao suavíssimo poeta caboverdeano,

Eugênio Paula Tavares)

Trinchado com fatias de batatas
de desengano um grão, de juizo um pouco,
da prosa vil na caçarola chata!”
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* * * * *

* * * * *

Flôr ephemera
Ao meu amigo dr. Alfredo Cândido Garcia de Moraes, pela morte d’um seu filhinbo.

Quando tu vês pensativo
sorrindo á meiga consorte,
o teu filho, loiro, vivo,
- doutor, que pensas da morte?...

E quando um pallido anjinho
pende a fronte esmaecida...
ail morto!... Ao vèr teu filhinho,
- doutor, que pensas da vida?...

A vida é estrella cadente,
a morte uma noite escura:
brilha a luz... e de repente
só fica densa negrura.

Vem o triste desalento,
a fronte na mão descáe...
que pode então o talento,
se não o amor d'um pae?...

Paciência, pois! se a creança
é yma flôr de breve edade:
renasce n’uma esperança,

Queres por força que eu diga
no que penso, desviando
meus olhares?... Rapariga,
Tenho medo... estou pensando...
Tenho medo, sim! e scismo
que minh'alma não se afoite
a perder-se n'esse abysmo
de teus olhos côr da noite I....

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, jan., n.l,
p.14.

Resposta
A. C

As creancinhas de Deus,
essas rosas sem espinho,
vão-se como um passarinho,
N'um ai nos dizem adeus!

Bulhão Pato.
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revive d'uma saudade!

* * * * *

A tarde
Á mimosa poetisa patrícia, mademoiselle Gertrudes Ferreira Lima, de Santo Antão

(A proposito d'uma pergunta da mesma, na Praia, em casa do Ex.mo Sr. Augusto F Fructuoso de
Barros)

Hora convidativa da saudade,
Quando no mar a luz do sol desmaia,
E o triste oceano - a triste immensidade -
Seus desmaios d'amor envia á praia:

Mas que á hora saudosa do crepúsculo
Sentem, talvez, o coração no peito
Vibrar-lhe com ardor - sanguíneo musculo -
Nos extasis sublimes d’um eleito.

Contam, que no Egypto uma fonte,
Cuja agua de gelo parecia,
Quando o sol dardejava no horisonte
O raio ardente que avigora o dia.

Mas, - coisa singularl - depois, mais tarde
Só continha um brandíssimo calor,
Na hora saudosa quando ja não arde
O astro diurno de gentil fulgor!

Ha certas almas, que, durante o dia,
Em quanto a luz o firmamento innunda,
Sentem, quem sabe? a indifferença fria
Dos que repousam numa campa funda,

Das orações e dos amores hora,
E ingénua Musa da recordação,
Ella aviva as saudades de quem chora,
Ella esmaga o prazer no coração.

-Assim as tristes, quando ao sol poente
Vão vêr a extrema luz morrer no mar,
Devem sentir no coração doente
As tristezas da luz crepuscular.

Gosto de abrir meu coração - o cofre,
Que esconde as minhas affeições saudosas,

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, jan., n.l,
p.14-15.

“Avé Maria!”- Tis the hour of prayert
“Avé Maria!”- Tis the hour of prayert

Byron -porisina.
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José Lopes da Silva.

* * * * *

Esperança

Eugênio Tavares

E as pombas buscam, seus pombaes distantes,
E ao longe os sinos das egrejas sôam,
E para as verdes selvas sussurrantes
As avesitas afinadas vôam,

Sopre um vento mortal que pelo espaço
Vá, um a um, os astros apagando,
E a Noite, as negras azas desdobrando,
Desça da serra brônzea, passo a passo.

N'aquellas horas tristes, duvidosas,
Da solidão tremenda de quem soffre.

Hora, em que o sol desmaia no Occidente,
E o mar envia seu lamento á plaga,
E a flôr que pende á beira da corrente,
Perfuma a brisa, que passando a esmaga,

E o velho Mar, rendido de cançasso,
Vencido semi-deus, vá agonisando,
Em dôce marulhar, suave e brando,
Na raiz, dos vulcões, num choro lasso...

Erga-se o mal que os corações aterra;
Cáia, como um sudário, a grande calma
Do seu olhar voltado sobre a Terra;

Morra, em fim,, quanta luz a Idéa alcança,
Que ainda no seio férvido de uma alma
Hade sorrir a estrella da Esperança.

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, jan., n.l,
p.18-19.

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, abr., n.4,
p.8.

E as tristes vão, morrendo de saudade,
Dizer ao sol o derradeiro adeus,
E a moribunda paz da immensidade
Condensa as nuvens n'amplidão dos céos,
E o poeta pergunta à natureza
Quem deu encantos à florzinha esquiva!
Amo a tarde - um momento de tristeza -
Hora amena d’amôr, convidativa. . I
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* * * * *

G. Dantas.

*****

Tu padeces do mal que me devora,
e, ambos olhamos para a sepultura.
Que thesoiro perdido, que ternura

enterramos, senhora!

Destino miserando! Em vão na terra
buscamos com anceio a gota d'agua
que encontra a pomba na mais dura fragoa

d'acantilada serra!

Em vão! em vão tivemos um momento,
sequiosos a miragem do deserto:
a cabana, a palmeira o poço perto,

na cabana um assento...

Em vão! em vão nos lábios calcinados
passou fremente a aragem dos dezejos,
doce como os suspiros como os beijos

que dão dois namorados.

A miragem desfeita, estende o manto
a areia ao longe, quanto a vista alcança:
vivemos um momento da esperança...

que triste desencanto!...

E comtudo, ha uma flôr n’este deserto.
que o orvalho do céo no peito encerra:
e morremos de sede sós na terra,

depois de a ver de perto!...

Embora! Que é a vida, mais que um sonho
que se abre n'um sorriso e acaba em pranto?...
Felizes, se d'um gosto resta o encanto

fugitivo, risonho!...

Tu padeces do mal que me devora,
e, ambos olhamos para a sepultura.
Que thesoiro perdido, que ternura

enterramos, senhora!

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, abr., n.4,
p.8.

Souvenir
A. Maria D. *
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J. B. Alfama

* * * * *

A uns olhos

A. de A.Praia.

*****

O teu olhar
(Ao meu particular amigo Eugênio Tavares)

Com detalhes, algo estranhos,
conta um astronomo inglez,
que ha talvez desoito annos,
na noite de Santa Ignéz;

comtemplava absorto e ledo,
as espheras rutilantes,
viu do céu terem fugido
duas estrellas brilhantes.

Ao sabio, que era profundo,
dava o caso que pensar,
assestava o telescópio,
sempre, sempre a procurar.

Ohl sciencia pobre e mesquinha,
que ignoras que este incidente,
na noute que tu nasceste
occorreu precisamente.

Se visses o fulgor estranho
de tuas pupillas bellas,
saberia o paradeiro
d’essas perdidas estrellas.

É tão doce o teu olhar...
Doce demais para mim...
Eu sou bruto como o mar...
E tu... és um cherubim.

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1899, fev., n.2,
p.53.

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1900[?], n.13,
p.8.
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Esculápio Africano.

* * * * *

A taça, horas fataes, dai-lhe a levar!
que parte d'alma foi, parte sagrada...
e vá com ella a Deus se ajoelhar!

Paul, Cabo Verde.

Horas sombrias de cruéis torturas,
dispersas atravéz do meu viver,
dizei-me que ventura, que prazer,
compensar póde ás vossas amarguras?...

Dos prantos de minh'alma, as gotas puras
vasae em uma taça, até encher!
custosa como aquella que a beber
enviaram a Jesus, nas provas duras!...

Depois, quando a matéria inanimada
minh'alma n'algum dia abandonar,
subindo ás altas regiões do nada:

Deus disse: faça-se a luz!
e foi feita... sem despeza!
Creador da Natureza,
Elle a tudo tinha jus.
São Vicente e São Thiago,
(camaras municipaes,
um pouquinho rivaes!)
querem luz exactamente...
só lhes falta o condão mágo
de conseguil- a ... por bocca!

Um enorme facho ardente
mais enorme que o solar!
Não sei dizer a qual tóca
a gloria da iniciativa;
apenas posso affirmar
que ha entre ellas lucta viva,
cada qual tem mais lembranças!
Qual primeiro grita: -eurekal?
luz electrica, é boneca!
e ellas... zelosas crianças!

Januario Leite
Publicado na Revista de Cabo Verde, 1900[?J, n.10, p.12.

Horas sombrias
(Prefacio)

Publicado na Revista de Cabo Verde, 1900[?J, n.14,
p.8.
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GOA

CRÍTICA LITERÁRIA

Empreenderemos escrever a historia dos progressos nas lettras do mundo civilizado. Hade
parecer uma empresa-gigante. Tanto melhor, porque mais distancia vai entre as forças do obreiro
e o peso da obra, mais deve crescer a indulgência e ofavor dos homens illustrados.

Começamos pela França; porque a França litteraria he a obra-prima de todas as litteraturas.
— Mas antes disto volvemos a vista para o estado litterario das nações europeas no começo, para
passarmos depois á escola de Stael, que produziu toda a moderna gloria que França ganhou, e
engrandeceu paulatinamente.

Nos princípios do actual século a litteratura não tinha nada de original. Mas com tudo trazia
um aspecto intencioso de demolir as idéas atrazadas. E se d’um lado se obteve o desejado fim, a
diversidade dos meios que se eimpregou, fez dividir os vencedores, e obrigou-os a exercitar as
suas forças, quasi inteiramente ao acaso.

A revolução franceza trouxe os espíritos em agitação. As grandes commoções que produziu,
deixaram tudo em espectativa, tirando aos escriptores a reflexão, e aos leitores o socego. Só a
eloquência he que ressoou sem exemplos, especialmente nas tribunas rivaes d’aquem e d’alem-
Mancha; porque era grande o movimento dos negocios, e a agitação dos interesses.

Depois chegou felizmentea paz para os espíritos, e as produções frias e irregulares de José
Chenier, fizeram-se a litteratura da moda. Com o correr dos annos indignou-se tudo contra as
poesias lyricas de Chenier.

A critica jornalística não era nem graciosa nem cortez. Fazia derivar toda a gloria dos
modernos, da gloria dos antigos. Fazia, por exemplo, gloriar Racine, antes e só por ter aumentado
a graça dos génios de Sophocles e Euripides. E finalmente toda a escripta teve o fim de receber a
parte da bênção protetora, que se concedia aos esforços litterarios e artísticos. — Isto, pelo menos,
foi em França.

Porém se nesse tempo existiu alguma litteratura altiva e independente ha preciso buscal-a
fora. Na Allemanha appellava-se ainda para a natureza e o sentimento. Goethe e Schiller, críticos
sublimes, haviam elevado a esthetica á classe das sciencias philosophicas; julgavam com a idéa,

Bosquejos litterarios — A litteratura e as nações
ou

Quadros históricos da litteratura contemporânea dos estados mais cultos da Europa

I
A França Litteraria --

Stael -- Chateaubriand — Lamartine — Victor Hugo
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tudo o que se offerecia aos seus sentidos, reduziam á regras todas as impressões. Baungarton Kant,
e Fichte, quase que imitaram Gaêthe.

A philosophia scellingica veiu emancipar o estheticismo. Krug, Hugedron. Heinsius, Herder
e Engel concorreram para o seu desenvolvimento. A = Melhor maneira de ver os clássicos na
mocidade = por Sulzer, veiu cheia de bellezas litterarias até ali desconhecidas. A critica de Tieck
he sublime. As obras de Schlegel parecem abranger todas as litteraturas, e manifestam tudo o que
ha de privilegiado nos espíritos elevados. A critica lançou sobre o saber universal, as suas longas
vistas, trocando o kantismo pelos systemas religiosos e até politicos; estudou tanto as formas como
a razão da existência das litteraturas dos povos; -- e buscou anciosa defeitos a publicar, lacunas a
preencher, méritos a revelar nas obras, civilizações a resuscitar com nobres esforços. -- Extender
a igualdade e abolir os privilégios que impediram o progresso, deram, com tudo, de fazer aos
reformadores.

Tudo isto produziu duas coisas, -- o drama e a poesia lyrica. Depois julgou-se necessário
procurar originalidade. E foi sob a influencia destes princípios que se inspirou a baroneza de
Stael.

Madama Stael juntava á graça mulheril, o vigor do homem. Seu pai a educára, nos começos
tumultuosos da revolução, e ella praticando theorias, realizando sonhos, e effectuando mudanças
esperançosas, applaudiu o impulso paterno. Mais tarde, e felizmente, desenganou-se. Mais tarde
ella própria, dando um grito de mulher e de mãi, defendeu Maria Antonietta.

Madama Stael era todo um poder de intelligencia. Procurando reviver a sociedade franceza,
inspira-lhe a cultura, a delicadeza, e o espirito. Nas = Considerations sur la revolution francaise =
ella associa o amor da ordem ao amor da liberdade; e expõe com uma eloquência nova os
resultados, o bom e o máu, o util e o nefando de todas as revoluções. Penetrando tanto no amor
como no odio, ella hostiliza a gloria bonapartina, com reticências nos livros, com epigrammas nos
salões. — Uma mulher á chamar Napoleão, Robespierre á chevall!A intelligencia pode tudo.

E Robespierre montado desterra-a, persegue-a; e a perseguição aumenta o poder do
pensamento. Acontece-lhe á baroneza, o que acontecera a Ovidio. Ovidiol Que era o poeta Nasão
ir para as terras regeladas? E Stael, chocarreira desvia as suas vista da França, e lança-as todas na
Allemanha. — Grave, e estudiosa, crente e idéalista, destroe a poderosa barreira que desligava os
dois estados, e leva os allemães ao conhecimento do orbe.

Na sua obra = La litterature parmi les anciens et les modèrnes =, ella superiorisa
Shakespeare á Racine, e guerrea Boileau. No seu poema-romance = Corine - pinta o coração, a
sociedade, e os soffrimentos do talento n’um terreno, em que não sabem comprehendel-o. -- A
baroneza de Stael estabeleceu theorias de gosto, protestou sem cessar pela força da vontade, pelo
enthusiasmo da liberdade, e infundiu, em uma palavra, uma confiança firme no progresso, a
despeito da oppressão imperial.

A escola staeliana passou. Outra ergueu-se sob o influxo do drama, d’essa forma
expressivamente civilizadora, d’essa reflexão activa do homem sobre si proprio, que converte-nos
as paixões em prazeres, reproduzindo as acções alheias. Do governo dramatico nasceu o
romance, -- e o romance trouxe a creação da poesia lyrica. -- Chateaubriand foi, em França, o
mestre da nova escola.

Napoleão Bonaparte fazia restaurar a antiga religião, como meio da ordem e da disciplina; e
Chateaubriand fez-lhe apparecer a belleza. O = Genie du Christianisme = dá ao ceu o que he do
ceu, e á terra o que he da terra. A um e outra restitue as mysteriosas harmonias que as ligam á
existência do homem. A sua obra immortal he o destroço dos princípios de Voltaire, he
reprimenda á doctrina de Diderot, he uma barreira ao estro de Rousseau, he um sarcasmo aos
tresvaries de Raynal.

Chateaubriand procurou os dogmas no fundo do coração, restituiu á imaginação a fé, e fez-
se de Diogenes para refutar o materialismo. No romance Atale, pratica a theoria traçada no
Genio, e responde á profunda dõr de abortadas exlperiencias, que faz consistir a ventura na vida
selvagem. Nos = Martyres = he feliz em demonstrar que a mythologia pagã não he mais poética
que ochristianismo.

As primeiras obras do visconde foram as melhores; mas a sua influencia começou muito
tarde. Em quanto viveu Napoleão, a litteratura não adiantou nada na França; e a fortuna pareceu
mortifical-a, dando grandes poetas á sua rival.
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II.
A Ingra terra Litteraria --

Byron — Walter Scoot -- Pope — Thomaz Moore — Roberto Wilson — Anna Radcliff

Houve um homem que o século comprazeu-se em applaudir, que conservou um certo ar de
soffrimento no meio dos prazeres, — e que teve a mania de fallar só liberdade, com o coração
sequioso de despotismo. Houve um homem que não conheceu ou não amou a natureza, que
tomou a musa por desdem, e que se poz a braços com o destino, e com as suas próprias paixões.

Houve outro homem, muito intimo d’aquelle, — não apaixonado, mas pittoresco, não
conhecendo um caracter só, mas variados; que foi o primeiro poeta na Inglaterra, antes de
apparecer o outro; e que por não querer ficar em segundo, se entregou á prosa.

Este foi Walter Scoot; aquelle foi Byron.
O tempo de Byron e de Walter Scoot foi um tempo de oiro para Inglaterra.
Anatomico terrível da sociedade patrícia, Byron descreve no Don Juan a hypocrisia da

moralidade, da religião, da política e da poesia, e intenta fazer seccar a mais bela das virtudes — a
caridade sicial.

Byron affecta misantropia. Orgiatico, galanteador, conserva-se sempre no centro dos
interesses mundanos.

Lamartine he o ornamento da litteratura franceza. Lamartine tem o sentimento da solidão.
De baixo das formas visíveis elle avista um ideal infinito. A harmoniosa melancolia das suas -
Meditationspoétiques - agrada a mundo. Os seus deliciosos mysterios, a sua elevação facil e nada
vulgar, espanta.

Ao fim, porém, Lamartine pareceu monotono. Antes mesmo de ter caido no individualismo,
já o julgavam tal. -- A = Histoire de Girondins =, porém, he preciso confessar, he um quadro vivo
e pungente. — A imaginação fecunda do poeta-historiador representa com tanta côr e frescura as
cenas, que o seu leitor se julgaria contemporâneo das agitações políticas, que revolveram a
França, quasi a Europa inteira nos fins do século 18. -- O leitor no fim do etudo dos - Girondinos
= de Lamartine hade julgar-se no alto d’uma torre elevada no centro de Pariz, a presencear o
dobrar do collo de Luiz 16 e de Maria Antonietta, e os horrorosos sopros revolucionários de
Danton, de Marat, de Saint-Juxt, de Lameth, de Barnave, e de Robespierre. Hade vêl-os á todos
grandes e pequenos, poderosos e insignificantes, fazendo subir, e subindo também elles, ao
cadafalso. -- A historia dos girondinos he um productoglorioso dogenio de Lamartine.

E depois, que bellezas descriptivas, que viveza nos retratos, que sublimidade nos traços se
não entraram nas suas = Viages en orient? Toda. a poesia, e toda a prosa, se inspira n’aquelle
genio atravez dos perigos que vence, e dos rigores que soffre.

Na = Histoire de la revolution francaise (de 1848) Lamartine parece outro. Mostra-se quasi
cançado de representar toda a sua importância pela pessoa, recolhendo o espirito. Quanto grande
o viram na tribuna não o verão na sua historia da revolução.

Paliemos agora, e por fim, de Victor-Hugo. Os seus romances, tornando-se a leitura geral,
têem tratado todas as qustões sociaes e políticas. Em = Notre Dame de Paris - enterra os homens
debaixo da archictectura, e as almas debaixo dos sentidos. Em - Le jour final d’un condamné =,
no = Claude lepauvre =, e ultimamente até no seu romance immortal = Les Misérables = põe-se
a esquadrinhar os desarranjos sociaes, que punem o homem que elles proprios arrastaram ao
crime.

Hugo, o grande poeta da actualidade, rompe as cadeias, que prendem a lingua franceza,
arrisca o proprio nome, mostra-se superior na faculdade do colorido, procura e obtém ser orginal
e he lyrico até no drama.

Porém Victor-Hugo he infeliz n’um ponto. Impondo-se a necessidade de apresentar tudo
novo, a sua originalidade o leva a procurar o extranho, o paradoxo, as excitações violentas, a tal
ponto que muitos dos seus romances se têem tornado verdadeiros delictos contra a moral da
humanidade.

Com tudo Lamartine e Victor-Hugo constituem toda a actual gloria da França. -- Um
domina os espíritos simplesmente pelo coração — o outro com todo o poder da sua intelligencia. --
Querem uma distinção e um parallelo entre ambos? Ahi estão.
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O mundo achou gosto no luxo, na poesia, nos cavallos, nas mulheres, nas viagens do illustre
poeta. Elle exagerou na litteratura os sentimentos que se iam enfraquecendo na sociedade.

Walter-Scoot nomeiou-se no romance. Foi o primeiro.
O romance o que he? He uma produção da litteratura cristã. Conduz a meditar sobre a vida

interior. Leva a seguir o desenvolvimento d’uma paixão, desde que ella nasce até que triumpha
ou succumbe.

Isso agradou aos ascéticos e aos satyricos.
Os romances de aventuras prevaleceram no sul. Mas uma certa reprovação desdenhosa

pesou sobre esse genio da litteratura.
Forma prestável a todas as paixões do coração, e a todos os caprichos da alma; forma que

serviu a Diderot para demolir, e a Chateaubriand para reedificar; essa forma foi em Walter-Scoot
uma pintura.

O auctor do Wawcrlcygosta pouco a analyse do coração. Evita sobre tudo a affectação..
Scoot imitou alguma coisa á Anna Radcliffe.
Anna introduziu nos romances inglezes o terror. Abriu sepulturas, expoz os mortos, em todo

o seu horror; e já depois de ter produzido o effeito que deseja no leitor, abre a cortina mysteriosa,
e os ossos dos defunctos, e os esqueletos dos cadaveres não são mais que restos d’um jantar ou
d’uma folia.

Roberto Wilson foi prosador energico. Defendeu os toryscom uma facilidade extrema, com
um sentimento intimo, e com grande brilho.

Pope adquiriu uma reputação mesmo superior ao merecimento, pelo brilhantismo da sua
intelligencia.

Thomaz Moore levou para a patria as narrações orientaes, applicou palavras patrióticas ás
melhores arias das suas montanhas, como vemos dos seus Cantos nacionaes da Irlanda. As suas
satyras foram muito espirituosas; porém tem-se julgado que apezar da facilidade e brilho, rarass
vezes atingiu á verdadeira poesia.

Vemos também e finalmente escriptores de mérito na Inglaterra em Bullwer, em Lewis, em
Godvoin, em Jeffrey, nesse Jeffrey que Byron e Scoot proclamaram o maior critico do século, —
em Macaulay, em Jorge Baillie, em Addison, em Coleridge, em Jorge Crabble, que escreveu = A
vida humana de Rodgers =, e Os prazeres da memória = , em lord Canning, em Champaell, em
Wordsworth, em Sotuhey, e no sapateiro Bloonfield, verdadeiro poeta do povo -- &c. &c.

O diccionario dos 10.000 auctores inglezes, vivos em 1830, comprehende 1987 poetas.
He certo, porém, que actualmente a Inglaterra está em grande decadência das lettras. Aliás

mesmo a sua litteratura não appareceu muito cheia de bellezas attractivas como as da França e da
Alemanha.

Não tendo existido Sakspeare, Byron, e Walter-Scoot, a Inglaterra não poderia apparecer
como nação litteraria no centro illustre.

Commerciante mestra, rainha monetaria, a Inglaterra mostrou-se sempre e continua a
mostrar-se nas letras como em tudo luxuosa, mas sem gosto; muito rica; mas pouco bella.

He força, porém, confessar que tem apresentado nomes vultosos, e talentos sublimes.
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NARRATIVAS FICCIONAIS

1 Para provar ao Jovem Signatário do presente artigo o quanto nos lisonja a sua applicação estudiosa, em idade tão
tenra, apressámos em o apresentar aos nossos Leitores, para d’est’arte levar ao seu conhecimento os empenhos do Sr.
Costa Campos, e receber os louvores, de que se torna credor.

Da nossa parte, sinceros agradecimentos lhe tribuâmos pela sua bondade em favorecer-nos com os sus escriptos.

— 1 — Era uma chuvosa noute de inverno, o trovão rebombava no Firmamento com
estampidos horríveis: o vento sibilava impetuoso e levantava no mar vagas que furiosamente
mordiam os rochedos causando hum ruido infernal, em quanto hum negro e medonho bulcão
cobria toda a face da terra.

Nesta hora tremenda em que nenhum mortal atreveria-se a crusar para fóra o limiar da sua
porta, hum homem emboçado em amplo capote negro como [?] solitário dirigia-se às sinuosas
praias sem causar-lhe a mais leve agitação o espetáculo que naquella hora mostrava a naturesa
aos seus olhos. Chegou-se junto ás margens do mar.

— “Quem diacho me dará agora -- dizia elle — uma Chalupa para levar-me daqui à
margem opposta: nem sequer deparo com huma d’entre tantas, que haviam por estes sitios...
caliginosa vai a noute -- olhando para o Ceo medonho -- mas não importa, á Santa Virgem
implorarei em meu soccorro já que o amor a tanto me arrisca a vida.

Em quanto assim fallava deu alguns passos ao longo da margem, como vendo se descubria
alguma Embarcação; e logo deu fé d’huma que bambaleava rijamente sobre as ondas, e que
estava segura por huma corda atada ao ramo d’hum velho e carcomido salgueiro.

— “Bendito sejas, ó Deusl — exclamou o homem — encontrei o que queria; mas de que me
serve esta Chalupa sem hum remo?.. Poderei eu achal-o n’ella?... Certamente que nenhum
Pescador ou Marinheiro estará a levar-me para a Ilha debaixo d’huma noute tão tempestuosa; he
necessário pois, que eu mesmo me arme como hum delles; vejamos, sim, hum remo se encontro.

Dito isto, foi-se para o pé do salgueiro, desatou do seu ramo a corda porque se prendia, e
puxou por ella a Chalupa para si. -- Felizmente encontrou nella hum remo.

Dahi a alguns segundos o homem de zorrame vagava sobre as procellosas agoas, sosinho
remando.

Era muito atrever-sel
Hum quarto de hora depois tinha ganhado a margem opposta a custo de remar muito

forçado. Saltou em terra, e encalhou a Chalupa em secco. Caminhando depois pelas veigas
abauladas, e de quando em quando levando suas quedas, por isso que os pés se lhe escorregavam
por cima delias; chegou a uma casa cercada, aqui e acolá, por altas arvores; e ao agudo som de
alguns silvos que fez soar, abriu-se huma janella, e correu immediatamente delia para baixo
huma escada de corda, pela qual elle se introduziu dentro.

Esta scena não era a primeira vez que se praticava naquelle lugar, muitas já haviam.
Mas o que foi ter em noute semelhante o encapotado lá dentro? — Quem era elle? -- Como

abriu-se-lhe a janella?—A escada de corda como veio-lhe tão promptamente? tudo isto o leitor
amigo desejará saber; peço-lhe portanto que continue a ler, e então virá a conhecer tudo.

Quatro largas e espaçosas horas de tempo haviam já passado desde que o homem de
zorrame estava dentro de casa: a jenella conservava-se aberta de par em par, e a escada de corda
tinha desapparecido.

Entretanto jà o som terrível do trovão tinha cessado; o vento que havia sido rijo, agora se
metamorphoseara em suave e fresca brisa; a chuva grossa já não cahia, somente hum raro e mui
tenue borrifo, que também se ia extinguindo, e as nuvens se desfaziam ligeiramente.

De feito acalmara-se a tempestade.

Hum fatal engano.1
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—2— No seguinte dia, eram quatro horas da tarde quando chegou o Senhor Sampietro,
Thio da jovem e linda Matilde, d’uma viagem de dous mezes e meio. Grande foi o contentamento
de Idalina, a esposa do recem chegado, nesse dia, e de toda a gente de casa. Somente um Pagem,
que d’huma janella por acaso havia sido testemunha da scena nocturna, que refere o capitulo
antecedente, não partilhava da alegria e folgar dos outros: estava como a parafuzar em alguma
cousa; e Sampietro attentando nisto, lhes derigiu esta pergunta:

— Então, Vasco , que tens tu? Não estás contente com a volta do teu amo, que tanto te
estima? Em que scismas?...

— Eu, Senhor, pensava nas cousas que a noute passada vi com estes olhos...
— E o que viste?
— Vergonhal.. Meu Senhor,...
— Explica-te, homeml
— Fallar-vos-hei em lugar mais retirado, porque assim he preciso. O negocio he de

sumissima importância.
Dizendo isto ambos se retiraram a hum aposento separado. E Vasco proferiu.
— A noute passada foi muito tempestuosa, e eu como não pudesse adormecer-me, pela

immensa trovoada que fazia, fiquei por conseguinte acordade, occupando-me em repetir o santo
magnificai hum pouco depois abro uma janella para certificar-me se o tempo dava mostras de se
melhorar, mas que pasmo não foi o meu quando vi abrir-se também a janella do quarto da
Senhora Idalina, e subir...

— Continua, Vasco...continua.
— E subir hum homem.
— Que!!.. Hum homem!.. Meu Deus, he possível!.. Hum homem entrar no quarto de minha

mulher!..
— E Deus sabe quantas vezes mais....
— E a quem teria esse infame ido encontrar dentro?
— Perguntaes-me a quem, Senhor! Nesse quarto dorme, desde que fostes, a Senhora Idalina,

e a vossa sobrinha... mas esta., esta que apenas conta 14 annos... Coitadinha!..
— E então não pode haver duvida de que Idalina recebeu algum amante...

No Oriente hum crepúsculo de huma côr admiravel annunciava à terra a próxima chegada
da consoladora e amavel lua, que devia em extremo realça-la.

Attentae agora no surdo rumor que sahe daquella janella aberta.
Ali correu delia a escada de corda; apparece o encapotado, e junto delle não sei quem....he

huma mulher trajando vestes candidas. Ouvi o que ella falia:
— “Até amanhãa; adeus Sertorio.
— “Adeus minha formosa Matilde: adeus: até amanhãa. prasa aos Ceos que não haja noute

tão medonha como a de hoje; mas agora não vês tu como ella está!
— “Bem linda e agradavel”
— “Porem não tão linda como tu. Mas o relogio da Igreja soa...huma ...duas... tres...

horasL.devo retirar-me, que já he madrugada. Daqui a poucos dias não praticaremos, como o
havemos feito até agora, por quanto eu pedirei ao nosso thio Sampietro, mal qúe elle chegue para
casa daquella terra aonde foi, a tua mão; então, o minha Matilde, hum ministro do Senhor nos
lançará a bênção, e ficaremos unidos pelo sacrosanto hymeneo.”

— “OhL.Sim, meu amigo...”
— “Pois adeus, luz da minha vida” E foi hum adeus selado de beijo ardente e puro, como

puros eram elles”
Logo depois o homem desceu para baixo. A escada prestes desappareceu, e a janella

feichou-se mansamente.
Elle dirigiu-se para o sitio onde deixara a sua Chalupa e la se poz a contemplar por alguns

momentos a lua que ja tinha surgido no Ceo recamado de fulgurantes estrellas, a qual formava
com seus suaves raios huma comprida e ondulante fila prateada sobre a superfície das mansas
agoas, nas quaes lançou depois a Embarcação, saltando nella, que logo começou a cortar
mansamente o pascifico e ledo rio, atá abordar a outra margem.
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— 3 — Mal raiara a manhãa quando todas as pessoas de casa esperavam a volta do Senhor
Sampietro. Mas elle não tardou muito a apparecer. Entrou com os olhos baixos, e o rosto rispido e
serio. Dirigiu-se immediata, e arrebatadamente ao aposento da sua esposa, onde ella, sua
sobrinha, e mais uma famula, que já tinha fechado o circulo de 60 Janeiros, estavam sentadas em
hum coxim, e occupadas cada huma em differentes misteres do seu sexo.

— Saiam todas deste quarto; — disse Sampietro colérico, e com voz de trovão — Sáiam todas,
excepto minha mulher.

— O criado ficou silencioso, dando com tudo a conhecer pelo gesto do seu semblante, que
assentia no pensamento do seu amo. Então exclama este exasperado:

— Mulher perfidal Como fingiste que muito folgaras com a minha chegadal Perversa, que
me pertendeste illudir!.. Porem já me não he occulto nada, e esta minha chegada ser-te-ha huma
setta que romperá os teus prazeres infamesl Tens tu amante? -- Tens hum homem além daquelle a
quem perante Deus, juraste para sempre fidelidade e amor? -- Esmagaste as mais sagradas leis
divinas e humansl... Pois bem, eu saberei pôr huma forte barreira de bronze entre ambos!...

Sampietro estava espumando de raiva e vingança, que occultava no interior da sua alma;
mas não quiz mais por toda aquella tarde ver nem a sombra da esposa. Excepto Vasco, todos
ignoravam a causa d’huma tal mudança, que se antolhava mais como huma demencia, ou
transtorno do entendimento. Pela cabeça de Matilde se quer nem as mais leves suspeitas passaram;
cuidadosa porém se achava; e esperava grande desprazer de que se o seu Sertorio viesse á noute
como lhe promettera, porventura não pudesse ter a entrevista com elle; por isso que o Thio devia
de dormir no quarto que ella occupara na antecedente noute; e d’esta sorte ficasse impedida de
receber o amante, pois tinha de passar para hum aposento interior rodeado pelas criadas, e
aposento que não dava para fóra:: quando dormia no quarto da Thia as difficuldades eram quase
nenhumas tanto porque as criadas não dormiam nelle, como porque dividindo-se o mesmo quarto
por hum anteparo, huma parte era occupada pela Thia e a outra por ella mesma, da banda da
janella, o que de algum modo não deixava de lhe ser favoravelo. — E em quanto a essa a essa Thia
ficou a pobre Senhora submersa n’huma ineffavel afflição e tristeza, sem poder acertar — e ser-
Ihe-hia impossível o acertar -- na causa que provocára a hum tal grau a ira do marido, que com o
sentido na vingança, fingiu que dormia n’essa parte da casa hum amigo, e que voltaria pela
manhã seguinte; por quanto negocios de grande monta á isto o obrigavam.

Assim correu a tarde, e as sombras da noute vieram bem depressa envolver a Aldêa em
escuras trevas, que são propicias tanto ao crime quanto ao amor. Mas pouco antes disso já o
Senhor Sampietro, acompanhado do seu Pagem, fôra postar-se junto á alpendrada de huma
Ermidinha solitaria e cercada de bastas e altas arvores anciãas.

Nove compassadas horas mal haviam soado na cupula da Igreja, quando sahiram dalli, e
começaram a andar á cata, em roda da casa, do homem da noute antecedente. Nada observaram:
assim passaram-se -- huma -- duas — tres -- horas: era meia noute; porem todavia nada
poderam ver.

Momentos depois descobrem hum homem encapotado, — Era Sertorio que vinha ter com a
sua encantadora Matilde. -- Escondem-se pois, mal que o vêm; por entre o arvoredo, que
circulava aquella casa, para o deixar aproximar-se mais perto, a ver se de facto era aquelle a
quem procuravam: viram-no alfim chegar-se proximo; e elle havia parado debaixo das janellas
dessa casa olhando aqui e acolá se alguém porventura o via. Logo então os escrutadores o
julgaram que era aquelle mesmo a quem procuravam. E hum lobo mais feroz e famélico não
acommeteria a sua victima com maior sanha e furor assim como Sampietro, que elançou-se para
logo sobre o jovem Sertorio com hum punhal.

— Morre.... — exclamou elle enterrando o mortífero instrumento vezes sobre vezes no peito
do mizero. — Some-te no abismo, e purgue-se a terra d’hum malvado.

Instante depois Sertorio havia-se riscado do numero dos vivos, e o seu cadaver cravado de
sete fundas e horrorosas feridas foi conduzido pelo assassino e pelo Pagem a hum proximo tanque
estagnado, onde o lançaram sem piedade.

O som do baque do corpo exânime echoou pelos bosques vizinhos, e pelos vales.
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Interdictas obedeceram ao mandar misterioso, olhando humas para as outras, e não
querendo importar de mais nada; por quanto o homem parecia-lhes estar n’uma especie de
alienação, e não estavam par soffrer alguma que elle lhes fizesse.

Sampietro cerra logo impetuosamente a porta do quarto, e diz á esposa com hum fallar
medonho:

-— Vem cá, mulher damnada.
— Deus de minha alma?... Que quereis Senhor?.. Que significa tudo isso?..
— Que significa! tu perguntas-me, mulher do inferno?!
— Julgo, Senhor, que a vossa Idalina té hoje tem sabido manter huma conducta, que já mais

pode merecer o nome de irreprehensivel; razão he esta porque ignoro o motivo que vos impelle a
lançar taes injurias sobre mim!..

— Ah!.. O motivo.... tu queres saber o motivo, não he assim, pérfida?....Bem eu to digo--E
desembrulhando do lenço seu hum grande ferro todo tinto de sangue, prosseguio--vês tu este
sangue...ves tu?..

— Oh meu Deus!.. Sangue.,.sangue...cujo sangue he esse I?..
— E estava toda convulsa e horrorisada.
— Mulher perversa, este sangue...este sangue que tu tens ante os olhos...Não o sabes?..Dir-

te-hei pois: este sangue he do teu vil amante, vil como tu. Elle já não existe... Esse punhal movido
pela minha dextra vingativa acabou de o matar na noute passada! Lançai por terra a mascara do
fingimento com que pertendes illudir-mel Tu também he justo que morras com este mesmo
punhal... morre pois e a campa seja o crisol que purgue a tua depravada conducta... morre!..

E proferindo estas palavras n’hum estado de delirio perfeito, de frenesi sem limites, de cólera
exaltada e viva, ensopa o ferro duro no lindo seio da formosa Idalina, que suffocada em hum
prantear magoado e profundo, em soluços e ais capazes de estalar e fazer doer um mármore, cahe
no pavimento entre rios do seu sangue, que vasava a jorros da tremenda e medonha ferida. —
Sampietro fica depois de pé, e em estúpida immobilidade, sustentando o ferro matador, que ainda
fumegava aquelle sangue.

A este arruido os que estavam fora do aposento escancaram as portas, e arrojam-se para
dentro mas que olham...

— Gritam, correm, pedem auxilio: todos os criados acodem a isto; mas também que
encaram!.. Huns agarram pelos braços da Senhora, outros poem o necessário na boca da ferida
par impedir de correr o sangue, mas baldados esforços! — o sangue corre, corre com a mesma
velocidade até extinguir-se por si!

Os espectadores desta lugubre scena ficam petrificados d’horror; elles pedem a Sampietro o
motivo do assassinato da sua esposa, e Sampietro tudo lhes conta; Matilde, porém, mal que tinha
ouvido a narração do thio, rompe-se em gritos dolorosos e rijos, e confessa ser ella a causa de
tantos males! Vasco, que ahi estava com o coração condoído summamente, e que então conheceu
o seu fatal engano, cahe sem sentidos por terral E ajuize-se qual o horrível estado seria de
Sampietro, que gelado de terror indizível aperta o couto do punhal para suicidar-se; porém logo
da sua mão he esbulhado o instrumento mortífero por hum dos creados.

— Deixa-me matar! -- Exclama elle fóra de si -- Ninguém me impeça! — fazendo hum
movimentoo para apoderar-se do ferro que o creado tinha; mas este, mal precebera aquelle
movimento foge, e os outro Pagens sustentam o seu Senhor, que queria correr após o fugitivo—
Idalina, que te fiz eu?., que barbara e injusta acção! innocente hes tu!.. Mas foi hum erro e que
erro, meu Deusl enganei-me perfeitamentel Perdão, ó infeliz mulher! — e etreitava-a com
ternura e magoa por entre os braços -- Duas mortes perpetrei em poucas horas... horrorl.. Ai!., o
coração., o coração sinto espedaçado... já sinto terríveis remorsos, e esses remorsos me levarão em
breves dias ao sepulcro...aqui só terei quietação... mas no final... oh!., que horrendo será elle para
mim!.. Deus, Deus, compadece-te, Senhor, do desgraçado!.. E tu, Idalina... esposa perdoa-me....

Mas ai! debalde Sampietro pede remissão do seu crime à desgraçada !.... -- a alma de
Idalina tinha voado a Eternidade, e o corpo só jazia na terra!

— 4 — Algum tempo depois da fatal scena, que acabei de expôr no ultimo capitulo — cousa
de vinte dias--nos Campanarios da Igreja daquella Aldeia ouvia-se hum tanger dos sinos
monotono e triste, e o cadaver d’hum homem descia á sepultura. E sabes esse homem quem fóra?
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(M. J. de C. Campos)Ribandar, 10 de Junho de 1845.

* * * * *

Traição — romance Original

Tu, Leitor, sem duvida o terás advinhado... Sampietro, porque era elle, atormentado de vivíssimos
remorsos, havia acabado de entregar a alma aquelle que lha deral

A linda Matilde enlouqueceu, e de dous annos apenas foi o seu viver.
E em quanto a Vasco nada se soube; por quanto desappareceu justamente no mesmo dia da

morte da sua pobre Senhora -- Quem sabe o seu termo fosse o mesmo que o de seu amol

Publicado em O Gabinete Litterario das Fontainhas,
1846, jul., n.7, p.163-166; ago., n.8, p.185-187; set.,
n.9, p.209-211.

II
Panelim foi, em outro tempo, o foco da fidalguia goana.
Por fidalguia não vão entender nobreza. Essa há também em minha terra obscura deste

país, embora não tenha sido firmada com tinta e papel, nem engrandecida com galões e
bordaduras, nem justificada com estados passados.

Que então aqui a dizer? Pois os descendentes dos velhos reis indús não são de ser algumas
coisa, ou pelo menos outro tanto nobres que esses outros proprietários de brasões caducos e
baluartes esbarrados, para quem uma folha de canela em prato de carne era peixe e muito bom
peixe, e um queijo ananás fruta abundantemente produzida na ilha deAngediva?

I
Costumava eu visitar, lá vai isto dois anos, um velho, que aqui morava obscuro, furtando-

se aos tumultos do mundo, e entregando-se, só e inteiramente, a entretenimentos inocentes e
domésticos. Gostava de passar algum tempo ao pé daquele homem encanecido pela experiência
do mundo, e que podia ser para mim um livro muito livel em coisas do passado.

Infelizmente, já hoje esse livro se fechou. E a memória daquele respeitável ancião, obriga-
me a recordar sempre as poucas páginas que lhe cheguei. Ouvir quero eu dizer, e digo só ouvir;
porque para lhe entender, eu ainda então carecia de algum tino.

Se o leitor me quiser ouvir com paciência, contar-lhe-ei uma história breve mas
compugente, que, por isso mesmo, merece a pena de ser, com preferência, contada.

Porém o velho precisa ter aqui um nome. O que lhe viera do batismo já foi com ele, e eu
não quero trair a quem nunca se traio a si próprio. E depois, também, aquele nome me faria
verter tantas lágrimas, quantas vezes eu tivesse de o repetir aqui.

Aquele homem influenciava grandemente em mim. Deixava-me com um não sei que,
aquele ar ora melancólico, ora disfarçadamente alegre, e tudo, talvez, sem motivo. Disse mal, e
emendarei, dizendo — sem motivo com que eu atinasse —.

Algum motivo lá tinha ele, eu sei? Deus lhe falou na alma, antes que eu lhe arrancasse o
segredo, o que havia de obter sem faltas, com a minha natural galantaria de então, que se
contradiz com esta minha cara de hoje que todos dizem e eu não descordo que esteja assim a
modo de ferrenha, aborrecida, indicativa de casmurrice, ou estupidez, ou Valha-me Deusl Vim
aqui com tanta arenga propósito de dizer que o meu velho precisava ter aqui neste romance, um
outro nome, que não fosse o das águas pias. Pois bem. Já que precisa chamem-lhe todos
Bartholomeu Lourenço da Costa.

Foi, portanto, o sr. Bartholomeu Lourenço que me contou a história que abaixo vai,
profetizando-me um tempo em que eu tirasse, dela, muita lição de moral.
Esse tempo não acaba de chegar. Veja lá o público se me ajuda na manobra. De certo isso me a de
valer mais que um habito de Cristo.
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Sei que a constituição foi uma fortuna para o povo português. Mas não sei se foi demais
barbara ou demais equa, açoitando velhas armas, com a admissão para as grandes honras da
fidalguia intelectual, que a que hoje reina, mau grado das nobres excelências.

Vicia, pois, ali, que já não me lembra onde , o ex. sr. D. Antonio Manuel da Costa Osorio de
Gama e Souza Faria de Noronha de Mello Coutinho, pai de uma filha, que fora a ladainha fidalga,
que se ia argumentado de geração em geração, só tinha o formoso nome de Maria, fora ainda o
competente Dom que não se perca.

D. Maria &c. &c. Coutinho era um pedacinho da alma do seu pai, e uma fibra do coração
de sua mãe, e um alento de uma velha tia, que lhe devia legar em herança uns trinta e tantos
apelidos, e, finalmente, uma não muito boa figura para a sra. Mafalda, antiga aia da casa, que
sempre falou verdade; mas nunca teve razão; porque era aia, porque era criada, porque era
menos velha, e, a falar certo, porque não tinha nem armas nem apelidos.

Dotada de excelentes qualidades, para o seu tempo e hierarquia, Maria Coutinho chegou
aos seus 15 anos.

Mulher feitas para os que adoravam o sexo, e ainda para se fazer, paraos que mais adoram
a virtude, — a menina fidalga começou a cumprir três grandes deveres em que se resumia, para
ela, toda a moral cristã. Cifravam-se em: amor de oratórios bem trastejados (dever para com
Deus), — amor da fidalguia (dever para consigo) — e amor do amor (dever para com o próximo).

Este último principalmente foi que ela cumpriu com o mais rigoroso escrúpulo, e a sua
habilidade neste ponto, e a coisa que se á de ver no seguinte capítulo.

III
Ao ouvindo leitor. Vou cumprir a promessa, que te fiz, de descrever aqui a habilidade

amorosa de Maria Coutinho. Sei que o prometido é devido.
E se és lá algum doutor em leis, prepara-te para uma petição á juiz leigo, a fim de me

infligir uma tremenda condenação, quando eu peque no meu trabalho. Se és filho de Hypocrates,
pronta uma receita, para me mandares á outra vida, quando a minha narração te saia mal. Se és
padre, reserva-me para o caso dado uma excomunhão. E finalmente, (não são boas muitas
hipóteses) se és algum leitor bonacheirão, que gosta de se deitar em uma cadeira á vontade, ou de
se estender em uma velha marquise, para aturar com paciência a mania escrevinhadora destes
basbaques em papel; se , por fortuna, és desses, guarda de Deus, que és o único que podes aliviar
o peso da cruz destes pobres cruzados da literatura, que ancião germinar na pátria os elementos
da civilização moderna, não introduzindo novos inventos, mas seguindo nobilíssimos exemplos,
que as luzes produziram, as luzes, que aclararam a Europa inteira, e que pretendem penetrar
estas trevas.

Caro leitor, quanto tempo durará a luta entre esta obscuridão, que se gaba de si própria,
que teima em manter-se para sempre assim obscura, e a iluminação social, que se aferra em
arvorar por toda a parte o seu glorioso estandarte?

Caro leitor, até quando veremos a ralharia contra os que se sujeitam á fadigas de espírito,
para proporcionar-te o entretenimento e o deleite? Quando é que este vulgo original, frenético
devoto de políticas insípidas, dispensará um pequeno apoio, um pouco de pachorra, para o utile et
dulcidestes pregoeiros literários?

Mas deixemo-nos disso. Sei que me não podes acompanhar nestes devaneios. Vamos por
tanto á história.

Era um dia Sábado. Ás 6 horas da tarde, silenciosa e triste, meditando aparentemente, e na
verdade rezando ao bater longo e compassado dos badalos, estava de pé, á porta da rua, uma
mulher adiantada em anos, e ao que parecia, apurada em costumes.

Aquela hora solene, em que a igreja conta, pela terceira e última vez no dia, numero dos
seus fiéis, — naquele instante, em que os lastimáveis penitentes de outro mundo ancião apanhar o
insignificante sufrágio de uma ave mana, quanto doce fora ver o católico, imitando a alma
caduca, que não desprezava o seu dever?

Se eu pudesse ver tudo isso, dar-me-ia pelo mais ditoso dos mortais. Mas,...quanto infeliz
soul Porque não nasci eu nos bons tempos dos nossos avós? Porque não vivi então, á sombra
daquele ditame puros, daqueles preceitos inocentes, apoiados na santidade dos altares, dimanados
da virtude do evangelho?
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Rezou e rezou
Rezou sem parar
Até que o sono
A fez descansar:

IV
De manhã, antes que o sol entrasse no seu periódico mister de alumiar este ditoso

hemisfério, a sra. Roza Esmeralda Fernandes já estava á porta da igreja. Mais que o sacristão,
diligente no cumprimento das suas obrigações, madrugará a devota comissária de Augusto,
cuidadosa das suas práticas religiosas.

A pouco e pouco, que os fiéis se iam apinhando na casa de Deus, e entre o repetir de
longos rosários, que estava rezando, Roza voltava os olhos para as portas do templo, e volvia-os
depois pelo corpo da Igreja.

Devia ser á procura de alguém; e o leitor já sabe quem é o homem, se é que assitiu com
atenção á cena passada na véspera, em casa de Roza Fernandes. Era Maria Coutinho, a fidalga de
Panelim.

A menina apareceu depois de um tempo. Vinha trajada de preto e trazia o rosto encoberto
por um denso véu. Seguia-a uma criada idosa, com um tapete escuro, que a fidalguinha mandou
estender dois passos abaixo da grade que separa do corpo o cruzeiro.

Foram-se os tempos, foram-se costumes. A marcha do mundo não se atrasa, e os tempos
passados não voltam. Não me é dado ver hoje nada disso que os nossos pais gozaram. Não me
deixa o coração esperar a felicidade, que dos céus venha, e para os céus leve.

É a sina que o tempo trouxe, este tempo, que aboliu o domínio dos rosários, que
exterminou o exercício das orações, que despovoou as vias da igreja, que desolou a imensidade
dos templos, que, finalmente, deixou gasta e enfraquecida a fé, que tivera bases nos tormentos de
um espírito divino, no sangue que regou a Calvário.

Continuemos.
A mulher, que no patamar da sua porta principal, estava á rezar á ave maria, mal acabara

de concluir as suas práticas, quando viu aproximar de si mancebo formoso e galante, que deu
começo ao seguinte diálcgo:

-- Boas noites, tia Roza.
“Adê, mé fie. Como tem ucè Agust?
-- Guarde te Deus, senhora. Eu estou bom. Vou vivendo nestas procelas do mundo, que a

mão onipotente agita; vou lutando com a tempestade, que me veio surpreender navegando em
baixel fraco , que me vai arremessando contra os penedos.

“Ucê, Agust? ucè tá quixand de mund? Ucê ind nã zanou anns papiál
“Nã que respondê, Agust? ucê está tã frac par resti tempestade, par vencé torment?
“Agust I babá AgustI
Augusto não respondia. Pobre mancebo! Atacara-o uma vertigem repentina. Fora de si,

pela impressão que havia sofrido ao pronunciar das últimas palavras, não ouvira anda do que
perguntava a senhora Roza. A boa mulher, chegando-se para o pé do rapaz conheceu-lhe o estado,
e pode, felizmente, chama-lo a si, pelo emprego dos tratamentos caseiros.

Augusto levanta-se espantado, dá alguns passeios na casa, e diz, pegando na chapéu:
— Tia Roza. As de fazer-me um sacrifício.
“Pois nã mê fiel
— As de me levar esta flor, lança-la ao pé de Maria, de Maria Coutinho
Ai? Antã é sinhõ fidalg de S Pêdre, deúz de tempestade?
— Não me atormentes, Roza. Fazes o que te peço. E, se puderes, diz-lhe que esse cravo é

dadiva do coração que acalenta Augusto. E adeus.
“Uiá fie, babá AgustI...
O fidalgo já estava no olho da rua.
Seguia o Domingo. Era o domingo de ramos. Pensando e meditando na entrada de Jesus em

Jerusalém, no meio das turbas, a boa da velha continuou com os seus deveres de cristã.
Fechado a porta, só e triste, com a única companhia de uma candeia que já trazia a luz

amortecida,
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V
Então, tia Roza, fizeste o que eu te havia pedido?
Pois nã, mê fizl Uiá babá: demãiam cêd, candeu ta vai par igrêz, senhô dou Mari ind nã ta

vi par li. lou esprá, esprá, esprá, uiá tud port, el nã ta chêgá mesm; final ta vi, e ta ajoelha ali lonj,
bax de grad. Assim nã ta podi atrá mesm seu crau, como podi. Agust? Tud gent havi uiá, e dispôs
er iscandl, sabquimas sinhô babá? Só pur ser iou ta cumpri orde de meu fidulguinh, nós não pode
fazê assim, nos tem cristão, papiá, conxienx...

Et coetera.
E era assim, neste gosto que a senhora Rosa Esmeralda Fernandes dava contas ao senhor

Augusto Luiz d’ Oliveira Sampaio da comissão de que fora encarregada. Até que, enfim, o fidalgo,
satisfeito do desempenho da velha, remunerou-a bem, e a deixou em paz, rezando o seu cumprido
terço, de que, á grande distância da casa, se ouviam os di nós mort, ameJisús.

Ora agora, deixando a velha na sua devoção, e sem ir atras de Augusto, o leitor a de
querer, primeiro, vir ter-se comigo para se inteirar da genealogia e de notícias biográficas da
senhora Rosa, e de Augusto.

Vem a mau tempo. Esta cabeça não está hoje para entreter em lenga-lengas. Mas qual! Se
lhe digo lá isso, arruma-se á cara o muito conhecido rifão: quem promete, na divida se mete, e
estou apanhado, porque eu sou, fui sempre, e sempre hei de ser um rigoroso escrupulista na
satisfação de todas as dividas, ainda as mais pequenas.

Ora vá, pelo menos, meus caros senhores, hão de me perdoar as culpas, a absoluta falta de
habilidade com que lhes vou apresentar dois dos meus principais heróis. A senhora Rosa,
primeiro, e o senhor Augusto, depois.

A senhora Rosa Esmeralda Fernandes era filha bastarda do sr. Innocencio Telles d’Avelar
Martins, fidalgo europeu, e tenente-coronel de milícias, e da sra. Liberata, sem sobrenome,
mulher plebéia lá das terras de Salsete, cujo marido abrira loja de taverneiro em um dos arredores
da cidade velha. Hão de admirar já a baixeza daquele sr. tenente-coronel lidar-se com uma baié.
Eu, para mim, não acho nada admirável.

Mas como ia dizer, a senhora Rosa, criada, até a idade de 12 anos, pela sua mãe, entrou em
crioula pela casa do sr. Innocencio, cuja excelentíssima senhora era parente muito chegado do

Era aquele o limite para o lugar das mulheres no templo divino. Isso de o belo sexo ocupar
o cruzeiro todo, isso de as cadeiras de sala substituírem os tapetes, isso de se trocar a honestidade
dos véus por chapéus enfeitados á perder de vista, isso de balanços, isso de leques agitados, isso
finalmente, de risos, de abraços, e de cumprimentos, a frente dos altares, e muitas vezes, até,
estando expostas a hóstia consagrada, foi coisa que até aqueles tempos, até aos tempos de Maria
Coutinho, não havia visto, nem sonhado a fidalga mais degenerada, nenhum espírito o mais
possivelmente irreligioso.

Isso veio para nós atrás das luzes civilizadoras da atualidade. Isso é hoje um dos principais
resultados de uma ilustração apurada. O domínio feminil está arvorado. Só resta abdicar as
crinolines.

Mas, como ia dizendo, a velha Rosa, logo que chegou o momento de os meninos sacudirem
as flores das palmas, fez cair o cravo mandado por Augusto no seio de D. Maria, que o apanhou
imperceptivelmente. O pé da flor levava internado um bilhete, que o choque do lanço deixou sair.
A menina leu-o por entre as páginas do Passionario. Dizia, apenas, assim — Augusto —. D. Maria
escondeu-o recatadamente. Naquele tempo, quando mesmo se professasse o namoro, evitava-se ao
menos o peior, que é o escândalo.

Tem já o público uma grande prova da habilidade amorosa de D. Maria Coutinho. E a
maior foi, de certo, a da matreira devota, que tão séria e gravemente cumpriu a recomendação do
seu jovem visitante.

Por esta parte o leitor deve estar-me obrigado, porque lhe escrevi o que não havia
prometido, o que, por conseguinte, lhe não devia. E se em tudo isto mostrei minha parte alguma
habilidade creia o leitor que o foi, só, pela minha demasiada inabilidade em oculta lá.

Resta-me ainda o principal para levar o leitor ao desfecho desta cena; e apresenta-
lhe os meus amigos Augusto Luiz de Oliveira Sampaio, e Rosa Esmeralda Fernandes. Terei a honra
de faze-lo no capítulo imediato.
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excelentíssimo senhor D. Antonio Manoel da Costa Osorio de Gama &c.&c., de quem falei no
principio deste romance.

Viveu muito tempo a senhora Rosa em casa do miliciano, que ela nunca conheceu como
pai, e, com a morte dele e da sua mulher, passou a habitar a pequena casinha em que a vimos, e
que lhe foi legada pelo sr. Innocencio. É escusado descreve-la, porque hão de Ter uma idéia
aproximada que seria. Contudo direi, em duas palavras, que era assim uma habitação decentinha,
com uma porta central á duas janelas, e constante de um ossoró e dois quartinhos interiores, e
mais as serventias, e mais ainda o competente quintal de cria, em que se via algumas galinhas
com pintos que a boa da mulher criava, porque ninguém lhe tolhia a liberdade de criar em sua
casa o que quisesse; e depois, também, a cria da senhora Rosa rendia-lhe algumas coisa para a
barriga, porque não direi o porque, — nem de tudo estou obrigado a dar razão.

E, continuando a narração, ainda me resta a dizer que todo o grande espólio do miliciano
passará para o senhor Augusto, filho da sua sobrinha, que passará ao seu cargo depois que lhe
morreram os pais. Isto nos últimos anos de vida do velho Telles. Daqui as relações de Augusto com
Rosa, de Rosa com D. Maria Coutinho, e de todos entre si.

E estão apresentados os apresentáveis.
Agora, entre parêntesis. Quanto ao português mascavo que falava a senhora Rosa, apesar

de tanta lida com fidalgos e fidalgas, parece-me que mesmo essas falavam então nada melhor a
língua, apesar da lida com europeus e européias. O certo é que o português que lá elas falavam,
precisava de ser traduzido por outro português pelos maridos, para, ainda assim, ser dificilmente
entendido dos verdadeiros senhores da língua: salvas as excepções.

De então hoje, vai alguma coisa apurado; mas ainda o elPoutro, o mãi-Deus, e outras
frases peculiares não estão abolidas de todo. Fechem o parêntesis.

E já vêem que me entretive em digressões, em vez de me aviar logo. Não me levem isso á
mal. É a mania dos romancistas, muito mais quando são bisonhos, e se dão ao encargo de
moralizar o povo, sabendo bem que o povo faz tanto caso disso como do diabo, poruqe é o povo,
especialmente quanto aos costumes, rebelde á toda a crítica dos escritores. Não falemos nisso.

VI
O meu amigo leitor quererá assistir á um baile? Venha comigo.
Um baile, o que era um baile nos tempos deste pobre romance? Um baile, então não se

cifrava em papança desregrada de bolacha, em engolir café num copo d’água no topo de uma
escada interior, em procurar bilhete para a primeira contradança, a fim de cumprir promessas
antecipadas, e finalmente em decompostos détachés. Um baile então era para cantarem muitas
senhoras a porfia, para se executarem ricas árias ao piano ou a guitarra, e para assim outros
entretenimentos inocentes, que hoje vão-se acabando inteiramente.

Eu conheço uma senhora, já hoje cansada, que em outro tempo fez sua brilhante figura,
pelo primor da voz, pela habilidade musical e pelo delicado das maneiras, com que atraiu as
atenções de todos. Chama-se D. Rita e hoje vive estranha ao mundo, e entregue as boas práticas.
— Diz-me ela algum dia que a visite: “Quem pensava no meu tempo que a decência fugisse
receosa dos balões, — que uma fidalga se risse da companheira, por dançar sem jeito, ao passo
que a si lhe esquecem os modos — que outra desse um empurrão na vizinha até desaloja-la do
assento, para acomodar melhor as suas saias? E tudo isto num baile?”

A senhora D. Rita repete quase todas as vezes estas e outras coisas a que ela chama
imoralidade, e todos que a ouvem a dizerem-lhe que isso são idéias retrógradas, e que nada do
que lhe estranha indica imoralidade, mas sim uma civilização, um adiantamento, um progresso
prometedor. “Prometedor de indecências” replica ela. Diz-se-lhe que s. ex.a não passeou ainda
Paris, e que isto vai sendo Paris. Quall A boa mulher não sai do seu modo de pensar. Acha que
para Goa ser Paris é preciso que os séculos tomem volta. — “É possível, diz então ela, é possível
que se chegue a ser Paris, começando por ser a Assíria dos tempos derradeiros?”

E quando ela vem com exemplos históricos, não há que replicar-lhe. Eu fujo quase sempre
então. Mas a de julgar o leitor, que eu fujo também, de levá-lo ao baile.

Venha meu senhor. E tenha a bondade de entrar que aqui é do senhor D. Antonio Manuel
da Costa Osorio, pai da menina que v.ex.a conhece; suba pela escada acima, que eu cá fico vendo
de fora; observe, porém, tudo, e em venha contar miudamente. Fico-o esperando.

Passaram-se duas horas.
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— Então que viu? O que é um baile?
“É isso que tu (tratemo-nos por tu) descreveste, — nada mais nem nada menos. Mas, sobre

tudo, gostei de uma menina, que, pelos modos, era filha de casa. Acanhava-se quando passasse
por ao pé dela em belo moço, que mirava recatadamente. Corando-se um e outra alternadamente,
e depois de mil lutas de coração, o mancebo falou-lhe, ela fez-lhe pálida, disse-lhe que não sei o
que, e retirou-se para dentro, em quanto o rapaz saiu, também. Pelo que vejo, eles se amam muito.
Aquele é o verdadeiro amor que fala pouco. Conheceste o rapaz?

-- Esse que foi por ai abaixo?
“Saiu apenas.

-- Ah! É Augusto de Oliveira. Dou-te os parabéns, meu amigo; — viste justamente o que eu
desejava que me contasses. Então Augusto ama?

“Ama.
-- Muito? Parece-te que ama do coração?
“Muito do coração. Deus os abençoe.
— E a menina corresponde-lhe?
“Deu grandes mostras. Para mim, ela o ama mais do que ele a ela.
— Então já sabes tudo. Não tenho, já que conta-te nada. Muito obrigado.
“Como! Pois á que caso vem o que eu vi, para o teu romance?
— Vem a caso de serem os amantes que tu viste, os mesmos de que estou a fala-te ha
tempo. Valha Deus a tua memória
“Ah! É verdade. Mas dizem, pelo menos, como se amaram tanto Augusto d’Oliveira com

Maria Coutinho?
— Eu cá sei? Vou perguntar. Adeus até a outra.

VII
Eis-me, aqui, leitor, a contar o resto. Desta vez é preciso que me ouças em paz, que tens

muita coisa que ouvir. Vou narrando e não passarei disso. Fiz promessa de acabar com esta
arenga.

Pois bem. No baile a que o leitor assistiu viu coisa notável entre Augusto d’Oliveira e D.
Maria Coutinho. Era o amor com todos os seus recatos e desconfianças. Perguntou-me de onde
provinha aquilo. Não soube responder-lhe. Não podia.

Contei poder dar hoje a solução do enigma, e não sei se a darei. Cá o meu animo não
parece estar convicto de uma resposta que dê. Impoida. Direi o que souber, e não se me queira
mal por isso.

Ora por mil informações que tomei, não pude inteirar-me da procedência daquelas
afeições. Aquele sr. Bartholomeu, que teve a pachorra de me contar esta história, ocultou-me tanta
coisa, talvez por esquecido, que tenho-me visto aqui em esparrelas, para me desembaraçar das
perguntas do leitor. Verdade é, porém, que lá ele não teve culpa disto. Sim eu. Eu é que tenho
culpa de não opor-lhe dúvidas, pedir-lhe esclarecimentos, e fazer-lhe perguntas. Mas, se eu então
tivesse o bom juízo e a perspicácia do leitor!

Como estava a dizer, por mil informações, que tomei, só consegui saber que o sr. Augusto,
como parente, que era, da menina, passara a infância ao lado dela, em entretenimentos inocentes,
e doces brinquedos, — que quando já iam crescendo em idade o sr. D. Antonio se esforçará por
afastas-los um do outro, e que desde a morte do miliciano Innocencio, cortava-lhe todas as
ocasiões de se encontrarem entre si, — que o mancebo havia começado a ler naquelas prevenções,
alguma coisa de extraordinário, que lhe ia acalentando mais o palpitar do coração, — que
impossibilitado de corresponder diretamente com a companheira da sua infância, valera-se da
velha aia da sua casa, a sra. Roza, e exprimira por ela o que sentia. O cravo do dia de ramos fora
o símbolo desses sentimentos, — que, finalmente, tendo Augusto ido assistir ao baile da casa do
seu parente, para aproveitar uma ocasião publica de se encontrar com D. Maria, e mesmo para
poupar ao público o conhecimento do que por lá ia de ingrato, o sr. D. Antonio lhe havia pedido
bruscamente que se retirasse da sua casa, o que o bom rapaz fizera imediatamente, pedindo á
Maria uma inteligência, a que ela havia correspondido superiormente corando-se, e saindo
também do baile.
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.O dia seguinte, meu amigo, foi

pai

Isso já nós sabíamos, há muito, e assim mais, que á despedida, Augusto lhe dissera alguma
coisa; e quando a isto o que sei de mais e devo dizer, é que aquelas palavras do fidalguinho eram
uma prevenção do que devia efetuar-se no dia seguinte.

O que? O meu leitor espantou-se! Ah! O dia seguinte!
fecundo em cenas lamentáveis. Vai ouvindo.

No dia seguinte, que era o imediato ao baile, alguém que sabia da repulsa da noite,
admirava-se vendo Augusto em casa de D. Antonio. Curioso, escondeu-se e esperou. — Eram 8
horas da noite. Repentinamente ouviu-se uma berraria, de que só se distinguiam as expressões —
Não te dou, bregeiro, é desaforo, á rua, vai~te embora á rua. Era natural que a berraria fosse com
Augusto. O rapaz não disse nada. Saiu descorado; e o curioso que se escondera na rua, viu-o
retirar-se com lágrimas nos olhos.

Ao passar pela porta do jardim daquele palácio, que para ele só merecia respeito, por viver
ali a existência que ele tanto prezava, — o mancebo ouviu uma voz que lhe chamava “Augusto?”

— Maria! Gritou o moço e aproximou-se
“Então? O tirano não quis?!!
— Não, Maria, negou-me. Embora. Dentro desta noite estaremos juntos.
“Como, meu amigo?
— Fugiremos.

É impossível“ É impossível — Esta expressão fora para Augusto um raio cruel. Com ela morria-lhe
a última esperança, que o obrigará a sofrer as injúrias do pai de Maria. Com ela acabara-se o
último alento, que o confortava ; e a menina, chorando em companhia d’Augusto, continuou.

“ É impossível, meu Augusto, muito impossível. Meu cruel pai é cauteloso de mais. As
criadas me vigiam, e depois das 9 horas estou presa, encerrada no meu quarto. Ah! Se antes disso
pudéssemos sair!

— Por que não?
“ Porque nos apanhavam imediatamente
— E então?
“Só a morte, Augusto, só a morte; unamo-nos no céu, já que é impossível unirmo-nos na

terra.
— Está dito.
“ Toma, e vai-te. Antes das 9 escreve-me o último adeus de despedida, e manda-me o teu

cão, o nosso fiel amigo da mocidade a prevenir-me. Quase ao mesmo tempo estaremos no céu.
— Pois sim. Abraçemos-nos. É o último abraço mundano
E foi-se.

Foi-se para onde? Para a cabana da tis Roza. — A boa velha estava no interior a preparar a
ceia, e não deu fé da entrada do infeliz hóspede. Augusto dirigiu se á uma mesa, e escreveu uma
carta, pô-la na boca do cão, e aviou-o. O leal servo segui o seu destino.

Ouviu-se um tiro ao longe. Ao mesmo tempo Augusto dissolvia num copo os poses, que lhe
dera Maria Coutinho. Dentro de um quarto, depois que havia tragado o copo, caiu por terra
soltando um grito.

Ao grito acudiu Roza, e viu estendido no chão o seu Augusto. O susto embargara-lhe a voz
á boa mulher. — Gritou, perguntou, pôs-se a chorar, e a todos os seus esforços caseiros, que já de
outra feita haviam aliviado o rapaz, este não dava sinal de vida. Não era portanto só uma
vertigem.

Fora de si, a velha correu a chamar o médico que morava ali perto; e voltou com ele.
— Que é isso? Perguntou o doutor á sra. Roza

“ Uiá, sinhô dôtô, rapaz ta murênd, sinhô dôtô, pur mô de Deuz, dá remed, sinhô dôtô, mô
 E a velha estava a chorar.
O médico aproximou-se da mesa e examinou o copo. Espantado e triste, largou-o, e ia a

retirar-se. A aflita velha embaraçou-o, caiu-lhe aos pés, pedindo o alivio do mancebo.
— É impossível, disse o médico, tomou veneno, e está morto, á meia hora.
Um golpe repentino e inesperado ferira Roza. Infelizes! Nem existia lá um criado!
O doutor quis furtar-se á essa cena. O coração já lhe transbordava de dor. Chegando ao

limiar da porta viu entrar um cão, com uma carta. Tirou-a da boca, e chegou á candeia para ler.



185

se formos ao

.a até a segunda se Deus quiser.

Está acabado o romance. Hão de achá-lo mesmo uma imoralidade. Era preciso que assim
fosse, porque das imoralidades é que se tiram as moralidades magnas. Agora, estas tire-as o leitor.
— Não é para ler só, que se escrevem romances. O romancista é que só as escreve por escrever.
Perspicácia, juízo, inteligência, é o leitor que as deve empregar no decurso da leitura, se quiser
aproveitá-las.

A presente historieta, narrada por uma pena que nunca se estreou, antes em materiais
românticas, funda-se sobre pontos moralíssimos. Tende a mostrar o fim que leva um mancebo,
sem pais nem parentes, entregue a penas ao domínio das paixões, — os resultados funestos da
louca precaução com que os pais querem evitar os efeitos, depois de terem estabelecidos eles
próprios as causas, — a inconstância de certas damas, que não temem o mundo quando
entabulam correspondências imantenedoras, mas temem os pais ao tempo de cumpri-las, — o
desprezo que a sociedade vota até a grandes fidalgos, quando não tem nem pais nem padrinhos
que os recomendem. Etcetera.

Moralizem o que acharem de mais, e

Anónimo, publicado na Illustração Goana, 1864, n.I,
p.6-7; n.2, p.5-8; n.3, p.43-46, n.4, p.6-10.

Conclusão
Ás 10 horas da manhã do dia imediato um brilhante préstito passava por baixo das sacadas

do palácio dos Coutinhos. Um grande numero de amigos, fidalgos e plebeus, consternados e
silenciosos acompanhavam o cadáver a sepultura. Á sacada estava D. Antonio, aparentemente
triste, e a outra, uma mulher impassível e calada a contemplar o préstito. Quando este acabou de
passar ela retirou-se murmurando com um sorriso “Infelizl fez bem de morrer; que fazia neste
mundo?”

E quem era aquela mulher? Tu a conheces, leitor
O sr. Bartholomeu Lourenço da Costa acabou com isto a sua história. A última cena

trouxe-me lágrimas aos olhos, apesar de que eu não conhecia ainda então coração para avalia-la.
Cumprindo o pedido do velho, contei-a aos meus leitores. Só a alterei quanto era preciso

para avivar a narração, de modo que me ouvissem com paciência.
E concluído direi ainda duas palavras.
Roza Esmeralda Fernandes, cheia de desgosto, morreu poucos dias depois de Augusto. A

devota mulher não descuidou até os últimos momentos da sua vida das práticas santas, e entregou
a sua alma á Deus com todo o fervor religioso de uma boa cristã.

Todas as mais personagens deste romance estão mortas. — A filha de D. Antonio , ainda
vivia na ilha do Príncipe em 1844. — Casada lá com um degradado, — e estava velha e cega. —
Sabe-se isto por uma carta recebida pelo sr. Batholomeu de um amigo de Lisboa. Às últimas
palavras da carta são dignas de memória: dizem.

“ Parece que Deus quis fechar depressa aquela vista que havia olhado impassível ao último
transito da sua vitima. E parece, também, que prolongou aquela existência para aumentar o
martírio do remorso. Em parte estimo que aquela vida dure, para recordar o que nossos olhos
viram e que precisa de ser legado á posteridade. — Oxalá que alguém o faça.”

Por mais esforços que empreguei, não tenho podido obter notícias posteriores de D. Maria
Coutinho. Se morreu, Deus lhe fale na alma.

Leu. Dizia assim: “ É chegada a hora. Maria, adeus. Espero-te nos céus, “
mesmo tempo. — Á volta do cão, estarei morto. — “Augusto.”

O médico dobrou-a, meteu-a no seu álbum de lembranças, pôs-se a contemplar o cadáver
do infeliz mancebo. Junto dele, e durante a leitura e a meditação do doutor, caíra também morto o
cão, em terríveis convulsões.

Saindo, o compassivo doutor correu a prevenir os criados de Augusto, de que seu amo
morrera em uma cabana. Dali dirigiu-se ás estações competentes, e dentro daquela noite, e da
manhã seguinte, graças ás diligencias dele e dos criados do finado, estavam feitos todos os
aprestos para um enterro luzido.
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Contos da minha terra

Amar por Comissão
I

O ano do nascimento do nosso senhor Jesus Cristo de mil oitocentos sessenta e dois, na bela
vila de Margão, nessa á que chamam lá Atenas Goana, como se Atenas fosse vila, e nas casas de
morada de um certo morgado houve um esplendido baile, tão esplendido como os que poucas
vezes se vêem nesta nossa pobre terra.

O baile era por ocasião de um casamento, e o casamento por causa da efetuação de uma
circunstância, que aqui os nossos sarcásticos avoengos fizeram conhecida pelo provérbio ou
anexim o mais pequenino que nós sabemos, e é: — chuva no mar —.

Não souberam ainda o que é chover no mar? É coisa que sempre vemos. Chove sempre no
mar quando um morgado casou com uma morgada, ou um milionário com uma única e universal
herdeira de não sei quanta gente. Chove no mar toda vez que o filho único de um pai ricaço vê-se
cercado de uns poucos de testamentos de um sem número de padres tios, que sempre são pessoas
respeitáveis, por que sabem enriquecer-se eclesiásticamente. — Chove finalmente no mar em
outros que tais casos similares. Mas a propósito: quem me dera Ter um padre tio missionário de
Baçaim ou Ceilão?

Chovia, pois, no mar em casa do morgado marganense, e por causa dessa chuva houve ali
um casamento, e por causa do casamento um baile, e por causa do baile uma reunião vastíssima
de quantas calças apertadinhas por ali haviam, e mais nos arredores. No meio destes tomava lugar
humilde o jovem Paulo.

Não conhecem Paulo? E que lucram em conhecê-lo?
II

...Ó Paulinhol Sei que estivesse em Margão.
“ Estive.
— E como achaste a vila?
“ A melhor para Goa, a pior para o mundo. Muito boa tanto para mim, como para ti.
— Estás elegante. Que tens tu visto para julgares que Margão é o pior vila do mundo?
“ Bastava ser vila de Goa, que é a pior de quantas terras há. — Deus me perdoe.
— Tolo! Não é Goa uma terra de raridades? E uma tal terra tu taxas de má, tu o filho dela?

Infeliz! Até os seus....
“ Tens razão. Não há quem falou.
— Mas disse-me, que viste de melhor no baile?
“Mulheres.
— Qual achaste melhor entre as mulheres?
“ Não fui ler-lhes o coração
— A mais bela? A mais elegante? A mais....
“ Mariquinhas.
— Então é certo que te perdeste por ela
“ Não me perdi tal, e a prova é que aqui estou.
— Namorou.
“Não entendo deste ofício
— Apaixonou-se por ela, isto é infalível.
“ Valha-me Deus! que tens tu hoje José? Estás tão impertinente!
— E não viste nada mais de bom?
“ Vi valsas, vi janotas, vi bolinhos, vi chocolate, e vi tantos á caírem como loucos sobre

cada uma destas coisas!
— Qual preferiste? Tudo isto, ou Mariquinhas?
“ Mariquinhas.
— Gostaste mais da mulher, que é a pior coisa do mundo
“Adeus, adeus. Tu perdeste hoje a cachimonia
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se

III
Dois dias depois José segredava com Joaquimzinho seu grande amigo, e que também era

muito amigo de Paulo não sei que historieta. — Paulo notou-as com seriedade, e retirou-se sem
malícia.

Daqui á nada José e Joaquim saíram também da sala (era isto em casa de José), e meteram-
lá para dentro em um gabinete, e meia hora depois um correio marítimo levava uma carta á

Margão.
Entretanto Paulo recolheu-se com Joaquim para a sua casa, e puseram-se a conversar

sobre vários negócios de rapazes, com a mesma fraqueza e amizade que entre eles reinava.
Incidentemente lembrou-se Paulo dos segredinhos de José, e quis mais ou menos saber

daquele negócio não com malícia, mas por uma inocente curiosidade.
Joaquim não soube explicar-se, e o caso é que Paulo pouco se importou de insistir no ponto

e de adiantar-se nas pesquisas, porque também para aqui não levava-o nunca a sua curiosidade, e
porque era pouco amigo de saber a fundo das coisas alheias.

Parlaram, entretiveram-se, deixaram ir suave o tempo abaixo, e o tempo foi-se em mais de
dois anos, vivendo todos amigos como até então eram, e como até hoje são.

Sei isto porque tive a honra de ser admitido á amizade de Paulo, que é, posso assegurá-lo, o
melhor rapaz de quem eu poderia falar ao senhor leitor. Cheguei também a conhecer José
Joaquim, mas até hoje não tão perto que possa dizer deles o mesmo que de Paulo.

IV
Há pouco tempo, Paulo foi de novo á Margão visitar um parente. Teve aqui encontro com

Bernardo de Gama, um dos seus amigos de lá. Abraçaram-se, mataram saudades, e passaram lá
bom tempo em bela sociedade.

Sociedade de amigos, já se vê. — E que há de melhor coisa que uma sociedade de amigos
especialmente quando poucos, e sendo á pluralidade de gênio prazenteiro e sociável?

Paulo, o jovem visitante hóspede na bela vila, não era lá homem de animar muito sucias.
Mas apesar, a sucia foi, foi animando-se progressivamente em obséquio ao sr. Paulinho.

Bernardo de Gama, porém, que atendia mais ao seu amigo Paulo que a Deus Bacho, deixou
as pandegas, — procurou ocasião de falar a sós com o rapaz, — fez passar por incomodado para
o arredar do recinto da folia, e tomou para um quarto próximo, onde se puseram a conversar
secretamente.

Disse Bernardo á Paulo:
-- Paulinho, estás comprometido.

“ Como?
-- Querem dizer por cá que tu vens á mais negócio que é visitar o teu parente

“Eles tem razão. Eles sabem bem melhor que eu o que cá trago na mente! Mas como é que
o sabem?

-- Há tempo que por cá soou aos ouvidos de alguns, de uma carta escrita por ti á sra.. F
“ Eu? Quem me dera ser isso verdade?

-- Não te finjas. Escreveste uma carta á Mariquinhas; e depois á sra. F
“ E depois.

-- Depois a mãe e a filha sentiam não poder satisfazer-te; porque já tinham feito outro
arranjo

“ Que arranjo?
-- Arranjo esponsalicio para a sra. Mariquinhas.

“ E que tenho eu com arranjos esponsalicios?
-- Eu sei? Crê-se ao geral que tens algumas coisa, e que é a respeito desta coisa que tu vens.

“ Sim? Pode ser. Não sabia.
-- Ó Paulo, chamaram de dentro, e os dois amigos separaram-se.

E não tiveram mais ocasiões de falar sobre este ponto; porque Paulo no mesmo dia
mostrou-se algum tanto distraído e assustado, e saiu de Margão.

V
Paulo era um rapaz de 18 anos. De estirpe ilustre, mais ilustre o tornara seu pai dando-lhe

uma educação desvelada, que lhe ensinará a modéstia e o recato, a virtude e a honra.
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VI
O pobre mancebo estonteara-se completamente com a revelação de Bernardo, e vira todo o

caminho, de Margão á sua casa, pensativo e aflitinho sem motivo para tanta coisa.
Pensando no que dizia dele a exma. sr.a D.F e mais o mundo marganense que ele então

tinha na conta do mais crítico e mordaz de quantos via, sofria e sofria muito o pobre rapaz, e
magoava-se de ter por ventura caído no desconceito geral.

Tinha razão. Um espírito que nasce bom, e que tem a consciência da sua bondade sofre
assim, quando vê que o mundo tem por mau.

De que serve o ser bom em si, quando não pode passar por tal para com o mundo? A
reputação formada, honrosa e venerável que um homem deixa aos contemporâneos e á
posteridade, exige Deus como condição necessária para o realce da virtude interna.

Aliás o escândalo seria bom. Aliás a sociedade veria andar desassombrados os seus
membros, com os olhos na eternidade celestial, e com o desprezo na eternidade terrestre de
renome.

Aliás, para que criou Deus o mundo e a sociedade, a opinião pública e a fama?
Mas, Paulo, tu pensavas bem para ti, e para o mundo, mas o mundo não pensa assim. Que

vale a opinião pública quando o agente tem a consciência virtuosa do que obrou?
Deixemos o mundo que é crítico, e amigo de louros póstumos. Deixemos o mundo; porque

quando tu já te não lembrares do que fizeste, e ele vir desprezado, virá coroar-te, quando as
coroas já te forem pesadas.

E Paulo mais tarde refletiu nisso. Quando chegou ao seu domicílio, e depois que expôs os
seus sentimentos á alguns amigos, Paulo tomou sossego; quase que esqueceu completamente o que
havia imaginado, e era o descobrir o fio do mistério, mas com tudo a revelação de Bernardo de
Gama ficou-lhe gravada na mente em caracteres indeléveis.

VII
Mariquinhas era prima de Amélia, e Amélia era prima de Paulo. Logo Mariquinhas era

prima de Paulo, não era? A lógica é concludente, e a prova está que tanto as premissas como a
conclusão são verdadeiras. Querem provar isto? Confrontem as genealogias e vejam.

E eram. A prima Amélia encontrou um dia com o primo Paulo, em baile bodal de um outro
primo, onde veio a falar-se da prima Mariquinhas. — A propósito dela, diz Amélia á Paulo:

— Então Paulinho em que pararam as tuas pretensões a mão de Mariquinhas?
“ As minhas pretensõesll?
— Sim, as tuas pretensões, os teus desejos?
“ Não tive nenhum.
— Tiveste, ouve-me. Apaixonaste-se de Maria no baile do morgado de L , esc reveste-lhe

uma carta declarando lhe o teu amor, e esta carta foi voltada; escreveste outra ao pai pedindo-a
para esposa, e está dizem que se perdeu; finalmente não é verdade o que digo?

Virtude e honrai Aqui se resume quanto é preciso para formar um espírito
verdadeiramente feliz, e sinceramente bom.

Modéstia e recatol quanto não adornam um bom coração, quando usados á tempo e com
modo?

Paulo frequentava pouco os bailes e os teatros, esses poucos que aqui temos. Poucas vezes
saia da casa, e poucas vezes, portanto, visitava casas de família onde pudesse conhecer o
verdadeiro caminho da sociedade.

Com tudo Paulo aprendera-o todo e a fundo nos livros, em um estudo austero; e conhecia
melhor que ninguém o que são mulheres.

Ainda hoje Paulo sobressalta-se ao menor vislumbre de formosura de uma mulher. Toda
fama afável e galante, embora mesmo falta desse ornato exterior que se chama — formosura —,
lhe faz sensação; parece apaixonar-se, entabula conhecimento, cumprimenta, obsequia, entretem-
se, faz tudo, e muito sinceramente; mas nunca, ou quase nunca leva reminiscência disso para
além do recinto em que põe em ação, e se leva algum dia, estou eu que essa há de ser uma
reminiscência perpétua. O coração, os sentimentos de Paulo fazem excepçâo. Ahl Se fizessem
regrai Bem quisera eu que o fosse, e tinha visto ou endireitado ou acabado este tortinho do
mundol

Mas
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Em uma noite de maio

Esta história não vai incomodar ninguém. É um conto singelo, inocente, e verossímil, como
tantos outros que já contei ou espero contar paulatinamente.

E sem mais preâmbulos, vamos ao caso.
Ás sete horas e meia da noite de 16 de maio último, em Candolim, passeava eu de braços

com um amigo no adro da capela dos Pintos, conversando largamente sobre coisas do passado, e
ás vezes também contemplando um pouco diversos objetos curiosos, diante dos quais parávamos.

Naqueles tranquilos entretenimentos passávamos o tempo; e estava eu a perguntar á
Pedrinho a história daquele histórico brasão de armas, colocado sobranceiro á porta da capela
junto da qual nos entretínhamos.

Ouvimos então repentinamente um sussurro ao lado, ao pé da parede traseira da sacristia.
Aproximamo-nos do sítio e vimos um vulto, silencioso, e tremebundo a alvejar lá perto.
— Quem é? — perguntou-lhe Pedrinho.
O homem, se homem era, não respondia. Eu tive então meus receios de que fosse um dos

emissários do anjo mau, mais claro que Lúcifer. Em breve, porém, os receios passaram-se em
pensamento no que me dissera uma velha, e era que diante de dois não parou o diabo nunca.

Pedrinho tornou a perguntar em voz mais forte: “Quem está aí?”.
O vulto resmungou alguma coisa, que se lhe não percebeu.
-- “Está bom, é alma viva” diz-me Pedrinho de manso. Ele para si tinha lá que o diabo era

mudo, quando um já vi eu que serviu de criada por 3 meses em uma casa da província, e que
fazia todo o serviço menos assistir ao terço.

-- Quem é o sr.? gritou o meu amigo pela 3.a vez.
“ Sou eu, sou eu” murmurava baixinho o sujeito. E ao mesmo tempo fez um sinal á um

rapazinho que ali tinha o pé, para que parasse.
-- O sr. quem é? Perguntou de novo Pedrinho, não tem nome? —

“ Sou eu, Francisco Pedroso; o sr. é o sr. José?
— Ahl É o sr. Francisco? Que quer v. aqui, á está hora?
“ Nada, nada, sr. José...

“ Acabe com isso Amélia.
— Finalmente escreveste uma a mãe, minha tia, felicitando-a por ter casado sua filha,

declarando que tu a amarras, felicitando-te de este amor não Ter chegado a ser frenético, e
desejando que Mariquinhas te estimasse & c., &c.,&c.

“ Bravo. Isto foi muito bem. Talvez eu não tivesse desempenhado melhor. Diz-me Amélia;
viste a carta.

— Vi e não li. ■— Conheço a letra
“ É como esta?
— Exata.
“ Traíram-me. MalditosI Eu vos pagarei bem o serviço.

VIII
Paulinho conheceu mais tarde que toda esta turma era urgida por José; que este se sentirá

afeiçoado á Mariquinhas; que queria ler-lhe o coração e os sentimentos, escrevendo-lhe em nome
de Paulo, por ser parente, motivo bastante para as cartas serem bem aceitas —; que finalmente
quando perderá esperanças, despachará a última carta de sentimental felicitação. O rapaz ficou
fora de si, mas bom de mais para se deixar dominar, sossegou-se, desculpo a imprudência de José,
e a inocente cumplicidade de Joaquimsinho. O caso é, porém, que todos eles vivem amigos, e
quem anda desconfiado é Paulo, com a sr.a D. F... e Mariquinhas com Paulo.

IX
O meu amigo Paulinho foi o próprio que me contou esta sua aventura como conta a todos,

com uma gargalhada, por conclusão. Amélia o acompanha nesta estado presente; e Bernardo de
Gama sente que a sua revelação não tivesse produzido um efeito trágico.

Paulo, Joaquim, José, Bernardo, Amélia, Mariquinhas, e este pobre servo de Deus passam
sem novidade na sua importante saúde, e pedem aos céus saúde e prosperidade ao amigo leitor.
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— Eu não sou José, e já me parece também que v. não é quem diz, — que faz v. aqui?
Diga-me.

Eu percebi então uma enxada na mão do rapaz, e disse aos ouvidos do meu amigo — uma
enxada —.

Pedrinho deixou então em paz o homem, e foi comigo á casa buscar uma luz.
— Quero ver que tesouros lá ele enterra — diz-me pelo caminho.
“ Pois sim, vejamos; disse-lhe eu, e voltamos com a luz. A chegada desta, já ninguém estava

ali. Examinamos o sítio, e só pudemos apanhar o instrumento que ficará, e distinguimos os
princípios de uma escavação.

A cova começada mostrava dimensões de 2 palmos de cumprimento e 1 de largura. Não
estava ainda, aprofundada; e os obreiros haviam desaparecido.

— Parece-te que será isto... pergunta-me Pedrinho.
“ Parece-me que é para algum...
— Algum o que?
“Isso, mesmo.
— Isso....sim, também me ia parecendo, mas...
“ Mas?
— Mas como diabo andaria com isso o padre Francisco?
“ Olha; lembra-te? a cunhada...
— Sim, ou então....talvez é possível?
“ Ora deixa, tudo é possível no mundo. Mas diga-me: tem certeza de que era aquele

padre Francisco?
— Disse-me, não o ouviste?
“ E acreditas? Não seria possível que o homem se fingisse?
— Será. Mas então porque....
“ Agora porquel Porque lhe lembrou isso. E depois, também, não me disseste tu que

pobrezinho andará algum tempo com a cabeça á roda?
— Sim, andou, e.... é verdade. Ou é isto uma alucinação, ou uma maroteira. Ou é

Francisco ou é o diabo, ou alguém por um deles.
“ Não. Hic anguis latet. Em todo o caso vejamos de quem é a enxada”. E fomos com ela

para a casa.
Alvoroçou-se a família toda, em vendas nas mãos de Pedrinho uma enxada do tal lote. —

Um amigo, que lá estivera palrando, saltou aflitinho para a banda, gritando: isto é do cemitério.
A palavra cemitério, o meu companheiro atrou a enxada á breca, e muito custou faze-la

retirar dali. As crianças trémulas e chorosas abraçavam-se umas ás outras, ou se aconchegavam
ao lado da mãe ou dos irmãos mais velhos. Eu mesmo fugi imediatamente para trezentos passos
distante; e Pedrinho não se lembra ainda de Ter sofrido em dias da sua vida, tão grande pesar,
como o de Ter sido por momentos peão. Mil pragas me rogou ele pela malfeita lembrança de levar
a enxada para a casa.

Porém algum tempo depois trinta conjecturas vieram pôr em dúvida a denúncia do parvo
hóspede. A família sossegou-se. A rapaziada, sob o peso do medo, dormiu. E também, eu tratei de
fazer o mesmo, deixando para a manhã a solução do mistério.

A noite se passou sem novidade. Alguns dormiram muito á sua vontade, e eu, contra toda a
minha, não preguei olho. Convenço-me bem disto, apesar de que me querem numerar entre
aqueles que, sendo de todos os mais dorminhocos, são ao mesmo tempo os que mais se queixam
do Morfeu, demasiado generoso com tais ingratos. — Deixemo-nos disso.

Mas, não. Saiu-me lá uma mentira redonda, quando disse que a noite se passara sem
novidade. Pois também então eu não contava aqui nada. Muita coisa se passou de noite, embora
não o soubéssemos nós senão na manhã. Ora vejamos.

Ao primeiro bruxulear da luz crepúsculina da madrugada, acordamos nós, e o nosso
primeiro cuidado, ( meu e de Pedrinho, quero eu dizer) foi o de ir examinar bem a escavação
noturna. Já a cova encetada se entulhara completamente; e por cima do espaço trabalhado estava
dispersa uma folhagem secca, requeimada; e abundosa lá ao pé.

Pedrinho sentou-se, desviou a folhagem, e pós-se a destulhar a covasinha, com um pedaço
de telha. Já para nós o imaginado abortivo jazia ali. Durante o manobrar de Pedrinho, o coração
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palpitava-se bem batido, e a esperança de ver proximamente um cadáver junto de mim, exumado
por mãos de Pedrinho, me fizera já perder o sossego.

No meu amigo, a curiosidade já extrema, nem mesmo lhe fazia já pesar o oficio de coveiro
«Coveiro que enterra ou desenterra, como o frade que absorve ou é absorvido, vem a ser o
mesmo» disseram-me uma velha. Mas o curioso não atendia á isto.

Acabou o meu rapaz o trabalho, e baldou-se-lhe lá todo. Não encontrara nada, mais que a
terra dura, que bem mostrava não ter padecido ainda de dor de enxadela. Batemos por todos os
lados (eu também pus-me então a ajuda-lo desde que desconfiei de ver o feto), e vimos com
grande espanto que a mão noturna que escavara, só tinha depois entupido e nada mais. Neste
entrementes, vem correndo á nós Ernesto (o leitor escusa de saber quem é este novo personagem),
a dizer-nos que o P. Francisco enterrara lá de noite os ossos do sr. Bonifácio (também escusam de
conhecer este senhor, que de mais a mais á morreu).

Curiosos e espantadiços, mais uma vez batemos de balde, e não obtivemos nada.
-- Quem é que te disse isso? — perguntei eu a Ernesto.

“ Ele mesmo que lá está.
— Pois vamos a ele,— disse eu á Pedrinho. E fomos — Pedrinho interrogou:
— Ohí que fazia v., sr. Francisco, esta noite atras da capela?
“ Eu? nada: quem lhe disse isto?
— Disse-o s. rv. . Não falou comigo á noite? Não escavava lá mansinho com um rapaz?
“ Sim...ia enterrar lá...
— Enterrar lá o que? Os...
“ A água de uma lavagem. — A risada foi geral. Permitam-me que diga isto antes de dizer

que ao pé do P. Francisco Pedroso, estava agrupada a rapaziada inteira da casa, que não era lá
pequena. O pobre via-se cercado de vinte e tantos membros de uma mocidade curiosa, e não sabia
o que devia dizer.

Eu e Pedrinho pedimos-lhe que contasse toda essa história dos ossos, e o que tinha de santo
bento aquela água de lavagem, que ele queria deixar tapadinhas detrás da capela, como a

aguadilha missal em piscina escondida.
O padre não chegou a contar, porque uma outra nova curiosa veio interromper-nos.

Também como não foi daquela noite essa história, em nada nos vem ao caso.
A outra nova curiosa foi a seguinte:
Uma rapariguinha veio correndo a dizer-nos que outra rapariguinha daqui ao pé,

cometerá na noite o grande escândalo de se deixar ir embora da casa dos seus pais, aos braços de
um querido, que a viera levar para si.

Já que estou pachorrento, quero contar também como foi o caso, que se o leitor não está
de bons humores, pode largar de mão o conto, para lançar-lhe os olhos quando lhe parecer.

Josephina é como se chamava a pequena. Filha de estirpe humilde de pobres jornaleiros,
teve ela a fortuna de saber ler á missa em um manual janota, e de tocar nas cordas desentoadas de
uma formosa viola, ingénuos presentes de um futuro, que os pais lhe haviam arranjado.

Pelo toque da viola protesto eu; porque eu próprio ouvi muitas vezes o soar daquelas
cordas. Mas quanto á leitura do manual, não dou palavra; porque bem pode ser que a
raparigalesse como dizem que lia uma vez na igreja da nossa senhora do Rozario de Navelim de
Salsete, um janotinha muito galan, ajoelhado com muita devoção, e conservando na mão, aberto á
toa e virando, o manualsinho.

Seja como for. O que por lá me pediram instantaneamente que acreditase é que sete noivos
tinham pretendido a mão da menina, com aquela luta com que sete cidades disputavam em outros
tempos as honras da naturalidade de Homero.

A ser verdade, direi que o futuro da senhora Josephininha, não era destes sete. Mas um
oitavo, escolhido pelo pai a seu jeito, porque lhe cheirara ser senhor de uns oito mil pardaus além
de casa e porta; coisa que, ao que parece, não avisava nenhum dos sete.

Porém o que mete sua graça aqui é que a pequena tivesse fugido com um nono, deixando
os oito a contar as estrelas ao meio dia.

Este nono era um mestre de musica que dava lições de viola á amável rapariga, que ele lá
achou para si a Vénus de Paros, ou quem sabe mesmo se Diana de Efeso.
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É bom que se saiba como é que a rapariga fugiu.— Os preliminares imaginem-os, que eu,
em não vendo o acontecido dentro daquelas 12 horas de 16 de maio, não conto nada.

Contra todo o seu costume, quis a sr.a Josephina, naquela memorável noite, dormir
destacada da família ( na gente do povo aqui se costuma dormir em grupos, conforme os sexos),
em um canapé matreiro que a casa tinha, colocado mais ao pé de uma janela baixinha, sem adufo.

Ás 2 horas da manhã dizem que viera bater á ela o mestre de viola, e que a menina saiu
por lá. Não se sabe isto ao certo.

Certissimamente sabe-se, apenas, que a portinha da janela ficou aberta, e a pobre família,
que tinha de acordar mesmo cedo, a fim de assar uns fogueus, mais cedo do que precisava, se
despertara com a fresca brisa que estranhamente soprara pela janelinha; e que dando com a falta
da pequena era toda choros na inutilidade de plulateraes pesquisas.

O caso soou pela aldeia inteira; e foi então (eram 7 horas da manhã), que a rapariguinha
de quem comecei por falar, nos veio também contá-lo admirada.

É o que se passou naquela noite. Posteriormente vim eu a saber o seguinte:
Graças aos milagres do telegrafo elétrico, e ás asas marinhas do vapor, um tio da sr.a

Josephininha, voltava de Bombaim, aflítinho com a novidade, e indignado do escandaloso
acontecimento, a restituir a amante imprudente ao seio da família, o que conseguiu, depois de Ter
estragado solas sobre solas, em andar montes e vales á procura da sobrinha.

Josephina com o mestre amado foram encontrados pelo ditoso tio nas proximidades de S.
Pedro, em uma habitação que se perde ali, entre arvoredos sombrios, lendo num dos jornais que
noticiava curiosamente este curioso ato.

O tio bombaista, sem querer importar-se com o mestre, nem com o jornal, carretou com a
pequena ás costas, e veio com ela caminho de sua casa, a fazer firl entrega do infiel traste aos pais
chorosos que depois de um grande vozear se puseram imediatamente em paz, como muitas vezes,
com uma grande trovoada, cessa a chuva; o que temos experimentado, apesar de aquele sr.
filósofo de Sócrates ter dito outra coisa, em respeito á sua pacifica mulher.

Ainda posteriormente (há pouco tempo) recebi uma carta que me diz:
“A amante do mestre de viola embarcou-se, com seu tio para Bombaim, para onde partira

pouco tempo depois da fuga da rapariga, o noivo dos 8 mil pardaus. Á estas horas já devem estar
casados.

“Para te livrar da persuasão em que estás de que Josephina é de uma família pouco
virtuosa, direi-te que uma das suas irmãs mereceu ao apostolo das índias, quando pela última vez
foi exposto o seu venerado corpo, a graça de ser milagrosamente desembaraçada de uma
tolhedura e insensibilidade de membros. — Aquele passo de Josephina bem podia nascer da
imprudência da idade, ou quem sabe se o ardor da paixão. Uma e outra levam-nos muitas vezes a
fazer torturas!...

Não sei mais nada.
Ia-me, porém, esquecendo dizer que o amante querido ficou lendo no jornal, sem se

importar até hoje do abjeto das suas ternuras. Mas o que mais que tudo me alegrou foi o saber
que o noivo (o 8.°) do manual partira em 4, com um pontapé, a pobre viola, de que um busca-
vida ficou com as cordasl...
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Aventuras de um Simplicio

No tempo em que Pangim não era cidade, havia aqui cidadãos que passavam boa vida no
centro desta povoação, humilde então, mas aprasivel e pittoresca. Foi á essa classe de cidadãos
panginenses que pertenceu Simplicio Fernandes, o gago, conhecido da rapasiada pelo nome de =
mestre gago =.

Seu pae era piloto da barra. O filho, quando não fosse á mais, devia pelo menos aspirar a
tenente da armada. — Eu não sei se aspirou; mas sei que Simplicio o gago não foi mais que
alfaiate, e hoje, se vivesse, nem isso era.

Posso dizer que simplicio, quando não muitas, umas trinta vezes pelo menos era com mais
préstimo e habilidade que seu pai. Talvez isto mesmo fosse a maior causa de triste posição do
filho. São destinos de cada um.

Quero dizer o porque desta minha supposição. O piloto-mor já via seu filho adiantado nos
estudos de latim. Viuvo como era, e rapaz, e como mulheres sobraram sempre, passou á segundas
núpcias, e tanto quiz á esposa que tomou gana ao filho.

Não sei o que tinha uma coisa com outra. Pois também Simplicio achava o mesmo, e nem
por isso deixou de crer que seu pai o odiava por causa da mulher. O que me parece, he que o
raro dos pais participava como bom marido da quizilia da madrasta ao enteado. Mas o que he
certo, he que o sr. piloto embirrou um dia sem motivo com o filho, tirou-o da escola e obrigou-o
á experimentar agulhas.

E assim , alfaiate ficou sendo o pobre pequeno; mas tanto se distinguiu em breve tempo no
officio, que mestre Simplicio ganhou nomeada na comarca e foi conhecido como o melhor official
do seu tempo, nesta terra dos Castros.

3.°
Simplicio de caminho.

A’s cinco horas de manhã, ouvidas ao relogio do visinho que regulava como a cabeça do
dono, sahiu Simplicio da sua casa, enfiando um jaleco azul com uma pantalona da mesma còr, —
de bonet e chinellos brancos, e um bordão de pau de rosa para se deffender de qualquer coisa, e
um bolo de trigo, para o peior dos aggressores, que podemos nos ter, inerno e repentino — a fome.

Cem passos distante dea sua habitação ouviu outro relogio batter 4 horas. “Isto vai como a
ordem do mundo, disse o caminhante, sempre retrogrado; — Deus queira que eu chegue ao meu
destino, antes das 3. -- E tres horas lhe soaram outros cem passos adiante, estando ainda em
Pangim”.

Qual dos tres falia a verdade? murmurou comsigo Simplicio. Reflectiu porém que o terceito
era um dos que passava por pouco mentirosos, graças aos cuidados do seu dono. E convenceu-se
então que tinha madrugado muito

I
O fantasma

l.°
Quem era Simplicio.

2.°
Em que tempo foi isto.

Vai coisa de trinta annos, vinte teria então Simplicio, existiam ainda em Goa os conventos e
as comunidades religiosas.

Era um dia que estava annunciado para a concessão do jubiléu. Jubiléu, creio eu que quer
dizer, absolvição plenaria das nossas culpas; e se a palavra deriva de jubilo, deriva bem; porque
immenso jubilo prendia n’esses dias de purgação plena, completa, absoluta, inteira e geral dos
nossos bichos de consciência.

Era pois em dia de jubileu que todos os peccadores contritos desta Samaria affluiam aos
conventos, situados na grande cidade, a realizarem ali, sob a graça paternal e sacrosanta dos
benditos frades, as precisas practicas devocionaes.

Iam, e iam todos; e Simplicio que ainda então não era mestre nem aprendiz, mas um pobre
rapaz sahido do latim para entrar em qualquer parte aonde o mandasse seu pai, Simplicio
também foi.
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O filho do piloto, porém, não eraq homem de andar como os relogios nem como o mundo.
Voltar para traz he coisa que nunca fez nem faria de modo nenhum.

Seguiu pois sosinho e vagaroso pela ponte avante, por essa immensa ponte que nos fica ahi
em memória do conde de Linhares, d’queile nomeado D. Miguel de Noronha, que não faltou entre
nós quem o enforcasse em estatua por o não pilhar em corpo e alma.

Por essa ponte, dizia eu, foi seguindo o corajoso peregrino que se consolava de ter um pau
tão forte como elle para ficar vencedor a quanto berzebus viessem porventur ao seu encontro
n’aquellas solidões, como fanatismo, não contente de fazer crêr, apregoava.

4.°
Ribandar

Entre vagos receios e força de animo, andando foi o sr. Simplicio Fernandes e quatro e meia
horas já eram quando chegou á Ribandar.

Por todo o solitário caminho que levara até ahi, nenhuma encontrou elle de tantas alminhas
de outro mundo, que se dizia andavam por lá. Ao fim da ponte convenceu-se o esperto viandante
de quão caricato he o fanatismo, especialmente em chegando ao ponto das fantasmagorias
nocturnas.

Chegava elle, e devoto romeiro á poucos passos para aquem da parochia de Ribandar. Ha
ali uma calçada de 10 a 12 passos de cumprimento, mas algum tanto impinada. Naquelle tempo
ella era mais ingreme, e mesmo talvez mais extensa. Hoje está suavisada e bastante luz.

Ha, porém, até hoje a respeito delia a mesma crença popular dos velhos tempos, de ser esse
um dos sitios mais frequentados pelo que nós chamamos o vento ruim.

Simplicio o gago, quando topou com a extremidade inferior da calçada, lembrou-se da
tradicção popular; e poz-se a mirar em torno de si, se via alguma coisa de sinistro, que
confirmasse aquella suspeita, que para elle não passava disto.

Ora por infelicidade do rapaz, que havia elle de ver? Um vulto alto, todo branco da cabeça
aos pés, parado á extremidade superior da calçada.

Simplicio também parou. O coração já se lhe não sustinha no peito; mas em fim tomou
coragem, apertou o punho no pau que trazia ao sovaco, e proseguiu. Proseguiu também o nevado
vulto.

5.°
O diabo fugindo do rapaz e o rapaz do diabo.

Caminhando foram os dois entes, sempre a igual distancia um do outro. Parava o mestre a
tentar uma experiencia e o vulto também parava, com a vista sempre fixa no viandante trazeiro,
que faria o mesmo ao seu cruel perseguidor.

Parava repentinamente o vulto, e o mestre não tinha coragem de seguir; persignava-se e o
vulto o imitava em tudo; — parecia espionar-lhe todos os passos.

Convicto não estava ainda o sr. Simplicio Fernandes, de que aquillo fosse uma alma
purgatoriana. Mas achou mysterioso o vulto; — não homem vivo, mas também não homem
morto. Jullgou por fim ser o diabo.

Seu pau de rosa que inda estava ao sovaco e de lá não saíra, tornou a dar-lhe alento contra
as tentações do demoninho, e eis de novo o mancebo a continuar sua derrota. O vulto branco foi-
se andando igualmente; e o mau era que não variava a distancia que ia d’entre meioaos dois. Esta
circumstancia mais que todas influia no animo do povem peregrino.

Vendo-se este de novo fraco, julgou dever praticar o final exforço d’animosidade correndo
resoluto a descarregar um mortal golpe na cabeça do diabo alvo.

Historiasl O vulto havia desapparecido; e o aggressor fõra das a tremenda paulada a uma
pedra salmourosaa, quu se destruiu com a mesma pressa que o pau.

6.°
Simplicio em penitencia.

O alvor da madrugada pronunciára-se melhormente. A hora estava serena. Simplicio
Fernandes, pusilânime como nunca, enchera-o de afflicção a aventura que experimentara; e
mais dois passos não podia dar para adiante do triste sitio de que queria fugir.

Mais socegado, porém, com algum tempo, adiantou-se e tomou assento no primeiro lugar
commodo que encontrou. Ao umbral da primeira porta, que apanhou no bairro de S. Pedro,
descançava o fatigado viandante, resava um padre nosso, em louvor de nossa Senhora da Piedade,
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7.°
O compadre Mello.

Entre a immensa multidão ia confundido o obscuro peregrino de Pangim tacteando de
quando em quando a morada feliz do elicissimo, que estava felizmente ainda em quarto
minguante, graças a pouca fome do sr. Simplicio.

Trinta aventuras succederam ao homem até a moite, as quaes escuso mencionar aqui;
porque o leitor ficava entretido com a historieta, tendo como he de suppor, affazeres á que prestar
atenção.

Nem eu também me vejo agora de pachorra precisa para accumular contos em contos, até
fazer destas minhas aventuras, disse mal, d’estas aventuras do sr. Simplicio, um livro bom, grosso,
comprido, volumoso, que me possa render pelo eximplar uns tantos xerafins. Não tomo nada.

Voltando, pois, ao heroe: não largara o corajoso ex-estudante de latim, durante todo o
tempo que gastou nas visitas; e quando por meio morto de cançado quiz estar de volta, a
companhia do sr. Mello, seu amigo e cumpadre, morador na freguezia de Ribandar, mais para a
ponte de Linhares, de que já Simplicio não fazia caso algum; porque são e salvo já fora por ahi
acima.

Mas para desde o sitio em que lhe ficàra o seu pau de rosa até a celebre calçada d’ao pé da
igreja precisava d’alguem que o livrasse de novo assalto do alvo habitante da casa luciferina.

Pegou-se então ao mestre Mello, e esteve de volta para sua casa.
Eram 7 horas da noite. O sopro da briza acalentava-os brandamente. Era doce a claridade

da lua.

e manducava de mansinho a 4 a parte do bolo que levava no bolso, primeira refeição para o
afflictinho, depois de tanta lucta do coração.

E foi-se d’ahi meia hora depois. O sol rompia-lhe no horisonte, ao avisinhar-se do convento
em que devia paarticipar de tão disputada graça do jubileu.

Desde o alvorecer do dia até o meio dia ficou o o devoto a resar junto dos altares do templo.
E pelo que me disse elle, restava-lhe ainda fazer uma visita geral a todas as igrejas de todos os
conventos que por lá havia — Creio eu eu se lh’o impuzera como a todos no seu caso em
penitencia de suas faltas.

Quando, pois, ao meio dia, cessou de resar, apalpou logo a sua algibeira. Dahi á nada viam-
no dar conta da 2a divisão do seu querido bolo, e correr a recber quatro gotas d’agua da pia, que
lá ficava a porta.

8.°
Quem dos dois era o diabo. I

E o sr. Mello estava pensativo, e Simplicio Fernandes não menos, quando chegaram para
junto da sepultura do lembrado pau de rosa do meu heroe.

E o sr. Mello depois de longa pausa interrogou “que tem você, Simplicio?
Simplicio. E voce que em?
Mello. He muito triste sitio aquelle.
Simplicio. Ai, que tremo quando me vou chegando; he verdadfe, he um lugar péssimo.
Mello. Pois que! também lhe acontecerial
Simplicio. Que lhe sucedeu a você?
Mello. Ail Vi um vulto preto, medonho, horrível, que me perseguiu desde a igreja de

Ribandar, até ahi I Ai! graças á Maria Santíssima escapei!
Simplicio. Conta-me essa histtoria? (Treme cada vea mais).
Mello. Em casa, em casa; aqui não he bom lembrar.
Seimplicio. He verdade. Vamos, (agarrando-se ao braço do companheiro!... )
Junto á ladeira tremiam ambos. “He ali, dizia um, he ali que estava o asmodeu, preto como

um negro”— “E o que me perseguiu á mim, replicava Simplicio, branco como a neve, estava aqui
em cima, o cruel, o maldicto.

Mello nutria já algum pouco de suspeita, e todavia não ousava leval-a ao conhecimento deo
compadre Simplicio. Chegaram por fim á casa e ventilaram o negocio. Simplicio, pernoitou com o
compadre, para não passar a ponte ás 9 horas de noite, e sem o pau.
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9.°
Como he que foi a passagem.

Como he que foi a passage cumpre-me agora dizer a leitor que deixei de certo ancioso pelo
descubrimento do mysterio.

Simplicio Fernandes vestia escuro. Compadre Mello vesti branco. Ambos caminhavam os
mesmo tempo. Um crera ter o diabo adiant, outro atraz. Mediu um os passos d’outro, cada qual
mais assustado. E por fim o sr. Mello, quando Simplicio avançou para elle com o pau, poude
felizmente occultar-se sem se deixar sentir por detraz d’uma arvore.

Ora havia coisa mais simples! O que faz um receio!
10.°

A ultima partida do bolo e o adeus dos amigos.
De madrugada, no dia seguinte, Simplicio Fernandes, o ^^gq^lentava o estomago com os

restos mortaes de seu bolo, interminável provisão, de que boa parte fora offerecida, sabe Deus se
por amisade, se porfavor, ao compadre Mello.

Este dormia ainda, qundo Simplicio ás 6 horas da manhã sahiu para a sua casa. Para não
acordal-o exogitou um meio que lhe exprimisse o seu adeus. Foi metter-lhe entreos beiços o
ultimo bocado de codea requeimada, que ainda lhe ficara na mão.

E feito isto veio com Deus; e passou tres dias a contar aos amigos a galant historia do
fantasma. Ainda bem que assim fez. D’outra sorte não m’a liam hoje. Porque eu não imagino nem
invento. E Simplicio Fernandes era preciso que vivesse hoje para lhes contar.

II
Um jesuíta

Aos 25 de novembro do anno do senhor de mil oitocentos e vinte e nove, na nossa velha
cidade de Goa, devia ter lugar, como sabem, a festividade da bemaventurada Catharina, nossa
padroeira, desde que esse dia havia saido tão propicio ás armas portuguezas na conquista de Goa,
tão admiravelment effectuada pelo valente guerreiro que Luiz de Camões devia de chamar depois
o Albuquerque terribil, e que devia morrer, na própria phrase daquelle vice-rei = mal com o
povo por amor do rei e mal como o povo por amor do rei.

A festividade religiosa, que era, poderei bem dizer, ao mesmo tempo uma festa nacional,
celebrava-se já então, como até hoje , n’essa notável capella, que hoje vêmos situada no local,
onde outr’ora se achava, segundo algumas notass históricas m’o dizem, a antiga porta da ribeira.

Com a tropa que n’esse dia desfilava para a capital inruinada do oriente de Vasco de Gama,
marchava também o então batalhão dos artilheiros, á postar-se no lugar de costume, proximo da
capella.

Dois dias ante d’essa data um desconhecido pedia ser admitido a sentar praça entre os
artilheiros, e tendo sido attendido na sua pretenção, na guarda de honra que se dirigiu a Goa,
marchou também o novo soldade, que apenas disse chamar-se Manuel de Jesus.

O povo corria em bandos á festa de Santa Catharina. De todos os pontos do estado a plebe
se dirigia para aquela moderna Palmyra, tão lamentada de seus filhos como do mundo, mas que
não viu ainda talvez o Wolney que chorasse sobre as suas ruinas.

Aquelle colosso que altivo fôra um dia visto nas epochas douradas dos Martim-Affonsos e
Vidigueiras, desabado por terra, depois que -- e bem cedo! — o echo da trombeta malfadada lhe
soara anunciando a proximidade da sua desdita, já então no tempo a que me refiro, não mais era
do que o centro deplorável de edifícios esboroados e desertos que desafiavama queda, e se
reduziam a crescentes montões de rebolos

Nem uma alma se apercebia vivente naquelle recinto soberbo, que um dia houvera que
tinha chegado a encerrar dentro de si trzentos mil homens, formando um povo feliz, quanto mais
pezada devia ser a mão do fado que o opprimisse debaixo do seu jugo.

A solidão, porém, reinante n’aquelle deserto cheio de grandiosas tradições, e produzindo
um silencio só interrompido pelo piar afflictivo dos moxos, ainda bem que em dias marcados se
veste de uma gala, alegrada pelo rumor das populações que acorrem, sob um espirito de devoção
e perigrinagem, á esses poucos monumentos que o tempo nos soube felizmente respeitar e
conservar-nos como relíquias dispersas da gloria e fé religiosa d’um povo e d’uma nação, que
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chegou a assoberbar-se á sombra do estandarte sublime que em toda parte levantou, e do alto do
qual a victima do Gethsemani não duvidou uma vez lançar-lhe a sua bênção divina.

E o povo, ia eu dizendo, se apinhava nas ruas, e animava os lugares públicos da cidade
velha, e se agglomerava junto da capella, onde tinha lugar a brilhante festa. Centenas de
embarcações demandavam simultaneamente os caes e os tomavam com aperto; e o ruido das
carroagens se fazia também ouvir ao longo d’aquellas ruas; e os sons da musica e dos cânticos
suaves da igreja, diminuíam sensivelmente a melancolia habitual que reinava n’aquella desolada
cidade.

Entre a gentalha, que apinhadamente se acercava da capella da padroeira, o leitor terá
bondade de reconhecer simplicio Fernandes, o gago, seu tão recente aconhecimento, que inda ha
pouco lhe pude fazer adquirir.

Inttrometido na multidão, e com ella o mestre Simplicio parára também ao pé do templo, a
olhar attonito e curioso, em quanto o acto não começava, para o senado e diversas corporações
veneráveis que ali se tinham reunido; e a seu tempo intrava também á orar n’aquella ermida
curiosa, já tão cançada como tudo o mais que nos resta por lá.

Se me eu propuzesse aqui descrever o acto ecclesiastico e nacional, não se me dava de vos
contar uma por uma as circumstancias todas delle, desde o troar do primeiro canhão que
saudava á chegada do vice-rei até a ultima oração, que murmurasse a devota tardia que se
reservasse para o final momento, por melhor commodo, e mais folgado culto.

Bem longe porém de tal fim, o que eu quero he narrar singelamente um conto, que teve o
seu principio já depois de teminada a festividade, e quando a cidade desamparada, voltara ao
estado primitivo de solidão e silencio, que só devia ser interrompido outra vez, em dias
similhantes.

Acabada, pois, e já tarde a festividade de S. Catharina a tropa se recolhera aos seus quartéis,
e se passara revista á gente. D’entre as praças que tinham marchado, viera de menos uma. Era a
nova praça desconhecida quem havia tão de repente desertado. Procurou-se immediatamente por
uma escolta que fôra destacada em busca do soldado desertor. E a escolta, passados tres dias de
pesquizas inúteis por toda a parte, voltára sem elle; e não houve mais que lançar-se a nota
respectiva de deserção nos assentos do regimento.

Esses tres dias passara-os Simplicio Fernandes em casa d’um seu amigo de Marcella, e na
tarde do terceiro, que era 28 de novembro, voltava para sua casa, tomando, bem se vê, um
companheiro para o longo caminho, para que outra alguma aventura o não intimidasse, como
aquella que já tive o prazer de levar ao conhecimento publico.

Mestre Simplicio viera andando até as ruinas do collegio de S. Roque, que se extendia até a
famosa calçada que leva para o mosteiro de S. Monica, situado no alto da collina, que ficava
sobranceira ao collegio enorme da celabrada companhia de Jesus.

O sr. Simplicio ainda se achava possuído dos maus humores que um bom vinho lhe havia
abalado, e toldava sob a influencia da bachica electricidade que trazia da mesa do seu
hospitaleiro amigo Bem se vê pois que mestre Simplicio se achava habil e prompto para quantas
imprudências lhe suggerisse o seu pouco serio estado.

Assim viera, pois, até as ruinas do collegio de S. Roque; e era sol-posto, quado viu passear
sosinho e cautelos um homem que parecia estar a procurar n’aquellas ruinas alguma cois
apreciosa.

A’ chegada dos dois festeiros, Simplicio e seu companheiro, o homem que exercia atitudes
de um phantasma, aproximou-se e comprimentou os dois viandantes convidando-os a dispensar-
lhe dois momentos de attenção. — Eles concederam.

“Já que pois me fazeis essa graça, disse-lhes então o vulto, dignai-vos de seguir-me para um
lugar, onde possamos conversar sem sermos vistos”.

Escusado he dizer que aqulle homem era o mesmo Manuel de Jesus, que cinco dias antes
sentára praça na artilharia d’este estado, e dois dias depos desertára do corpo, sem que se deixasse
incontrar.

Mas quem era esse desconhecido aventureiro, que se appellidava Manuel de Jesus?
Permitir-me-hão descortinar isto.

Manuel de Jesus Ferreira, era porventura o ultimo membro prescripto d’aquella afamada
companhia, que tivera por seu fundador Ignacio de Loyola, e por o melhor de seus irmãos
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Francisco Xavier, esse apostolo magnanimo que vivêra exemplo de santidade e morrera gloria da
religião e da virtude -- daquella companhia que arvorara com o andar dos séculos o estandarte
da hypocrisia e que erguera suas vistas cubiçosas aos domínios de todos os povos,-- que velava
com Le Tellier á cabeceira de Luiz 14° moribundo como velara os 2 Ferrari sobre o berço de D.
Sebastião nascente para fazer delle um rei escravo de seus dictames, — d’aquella companhia
finalmente que o marquez de Pombal soubera abominar e destruir, descarregando o ultimo golpe,
e mortal, sobre aquelle poder immenso que a força de tentar ser grande se fizera absurdo, cruel, e
impassível.

Simplicio Fernandes accedera com a mais malventurada promptidão á proposta de Manuel
de Jesus. Essa promptidão já começara a assustar seu companheiro, a quem lhe restava ainda
algum sizo. Teve, porém, de seguir Simplicio ao sitio para onde os levava o jesuita desgarrado.

O sitio á que chegaram era um plano aberto entre frondosos arvoredos, que escondiam a
abertura de um grande subterrâneo. A tradição nos conta que esse suberraneo communicava por
baixo das caserias os dois conventos de S. Roque e S. Paulo, que os jesuítas possuíam na cidade, e
que existia gambém um ramo que levava de S. Paulo ao velho S. Domingos.

Manuel de Jesus, tendo levado Simplicio e o seu afficto companheiro para aquelle
subterrâneo, fechando sobre si o alçapão que o occultava, á chave bem segura, fêl-os assentar
sobre o pavimento que estava húmido, mas de uma humidade, que não sei porque exquisitice
saira aprasivel ao sr. Simplicio.

Estava em pleno limbo. O hospedeiro porém dissipou logo as trevas e d’entro de um
momento o subterrâneo estava iluminado. Tendo feito isto, Manuel de Jesus, assentou-se também,
e começou pelo modo que se segue o breve discurso para que pedira aos dois viandantes sua
attenção.

“Eu sou, disse-lhes elle então, eu sou um pobre padre da bemaventurada companhia de
Jesus, de quem foi aquelle grande convento sobre cujas ruínas me vistes passear solitário, e de
quem kpela maior parte foram todas as obras gigantescas e monumentaes, que existem e
existiram nesta terra, como em toda a parte onde o seu braço forte fez valer a grandeza do seu
sominio sacrossanto.

“Vós sabeis porque maldoso despotismo o tyranno Pombal, aquelle altivo ministro d’el-rei
D. José Io, perseguiu a companhia dos santos padres até extinguil-a. A maior parte dos meus
companheiros foram presos, e d’entre os poucos que puderam escapar o mais moço de todos sou
eu, que me refugiei em terras extranhas e andei a pedir o auxilio de alguns povos que assim como
acolheram os jesuítas a exemplo de Portugal, os repelliam igualmente ao brado do déspota, que
um capricho insolito collocara atraz do throno dos portuguezes.

“Vivi miserável, e não ousandio pôr termo aos meus dias, que havia jurado dedical-os ao
serviço da religião e da fé, vim a este paiz, disfarçado e de modo que não me fosse metter nas
garras dos maus.

“Sentei praça no batalhão de artilheria, e n’outro dia marchei com aquelle corpo para a
festividade da martyr Catharina

— Um! he o senhor! — atalhou Simplicio que me parece começara apenas a perceber estas
ultimas palavras — andavam-no procurando por cá..

“Será e não me podiam achar; porque não chegavam á este esconderijo, onde vós, meus
amigos, passareis a noite melhor que em qualquer parte. Deixai-me, porém, concluir.

“Desertei n’outro da guarda de honra, que veiu assistir á festividade, e vim aciytar-me
nestes sitios. Não sabeis porque?

“Os meus irmãos da companhia, bem o sabem todos, adquiriram fortunas consideráveis, e
nos seus últimos annos, quando lhes soou a voz do seu destino, esconderam immensos thesouros,
que devem existir bebaixo destas ruinas que eu empreguei tres noites, felizmente allumiadas por
um luar claro, em explorar.

“Sei o segredo de desenterrar esses pesados cofres, e quero vêr se posso assim remediar as
necessidades dos últimos dias que me restam. Se me ajudaes em mais algumas excursões, á vós
que eu tomei tão de boa mente para meus confidentes , dar vos-hia parte do thesouro que
descobrisse, e mais ainda, ensinar-vos-ia o segredo de os achar, se.... se guardasses fielmente o
meu”.
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III
Onde é que está a riqueza

Io
He agora um conto simples, que não cançará a paciência dos meus ledores, se ainda a

tiverem para dispensar á paginas despidas de todo o entremeio dos episodios, maus de se lerem,
peiores ainda de se contarem, quando fallece humor para tanto.

Era uma monção pequena de Moçambique á Goa. Com feliz viagem haviam chegado
embarcações costeiras de zanzibar, trazendo cartas e notícias dos que por lá vivem e do que por
ali vai, que nos diga interesse.

D’entre as cartas que tinham vindo, uma era sobescriptada á Simplicio Fernandes, mestre
alfaiate, reisdente na de cidade de Nova Goa. Era um desses acontecimentos tão raros, que omestre
Simplicio logo lhe palpitara ocaração de alegres esperanças de uma feliz noticia.

O eximio official da agulha abrira precipitado a carta, lera-a ainda mais precipitadamente,
e soltara um profundo suspiro, que mais houvera parecido o lento respirar de quem se acha longo
tempo suffocado.

A ambição começara a roer as entranhas dos dois infelizes que um momento aziago
conduzira á um laço, como veremos. A historia dos thesouros, fazendo-lhes lembrar a tradição
que confirmava o dito de Manuel de Jesus, os havia ligado de tal modo ao aventureiro que
demandava os seus serviços. Ficaram, pois, ali.

A’ meia noite sahia do subterrâneo o disfarçado discípulo de Loyola, a percorrer as ruinas de
suas casas com um de seus hospedes. O outro ficava a guardar a habitação.

Dois dias foi sito. No terceiro o padre levou comsigo tão somente o companheiro de
Simplicio, e este como mais corajoso ficou de sentinella no esconderijo. Os dois exploradores
haviam tomado os instrumentos necessários para uma exhumação.

Tudo preparara d’antemão aquelle perdido Symbolo da corporação memorável que se
quedára.

“Deus seja comnosco, disse elle, abraçando Simplicio e despedindo-se, -- ore por nós, meu
irmão, e por si, que nós o pedimos também ao supremo Deus.” E saiu com o seu companheiro que
se chamava Henrique de Souza.

Manoel de Jesus e Henrique de Souza pararam ao sopé de uma cruz alta e magestosa, que
parecia ser de ha quatro séculos e era toda d’uma só pedra.

O jesuíta ajoelhou a orar junto d’essa cruz; e seu companheito contemplava silencioso
aquella obra veterana, velho penhor de antiguidade, que nos ficava ali.

Erguera-se apenas o padre; ouviu-se repentinamente um tremor de terra, que assustou
Henrique. A cruz veneranda desabou logo, e debaixo delia viu-se um grande caixão de cobre
erguer-se para fora da cavidade. O jesuíta tirou uma chave, que trazia, e abriu. Continha dinheiro
em oiro e ricas pedras, que fascinaram os olhos de Henrique de Souza.

Mas os jesuítas se lhes convinham obreiros que os ajudassem, não lhes convieram nunca
testemunhas que os compromettessem. A tradição, que á Simplicio falara dos thesouros
soterrados da companhia, não lhe havia lembrado os esqueletos de muitos infelizes, que haviam
perecido ás mãos dos filhos degenrados da igreja, e dsapparecido nas paredes de S. Roque e de S.
Paulo.

Por isso, quando Manoel de Jesus ensaiou-se com o caixão nos hombros e pôde supportar o
seu peso, Henrique de Souza, assassinado por elle, que não queria deixar essa testemunha no
mundo que o devia perseguir, era atirado cruelmente para a cavidade donde saíra o caixão; e á
uma 2 a oração a cruz se erguera e se consolidára como d’antes.

E o assassino com o caixão sobre os hombros desappareceu; e nunca mais se houve saber
delle.

E Simplicio nesta crise fatal, tendo esperado debalde os excursores, invocou Deus, que o pôz
fora do sbterraneo. Mas não obteve saber nada do amigo, que perecera victima de uma
imprudência, que ainda bem que não chegou a victimal-o á elle também.

Trinta e sete annos são passados por cima deste acontecimento, de que a justiça, tendo tido
suspeitas, nunca pôde dertificar-se.

E o mundo continuou o seu caminho como até ali.
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Felizmente o sr. Simplicio é morto, e conto não ir renovar-lhe a

Ao suspiro succedera a prompta licenciação dos operários da officina, o vagaroso
incerramento de todas as janellas da casa, e por fim um chamamento desalentado do mestre pela
sua esposa.

Á voz do alfaiate, sua mulher apparecêra, baixinha e magra, de meigo porte, olhar vivo, e
um todo bemfeito, d’uma feitura que déra alarme em toda a alfaiataria contemporânea, e a que
mais de uma vista fidalga não deixára de se dirigir, innocentemente talvez.

O mestre se communicára em breves termos com sua esposa, que tendo recebido delle a
importante noticia, que rezava a carta, fôra-se, mas com algazarra lagrimai que melhor soára um F-
momento depois, ao qual som a visinhança depertada e indagadora, como também promptamente
sensível, officiosa e cortez, accorrera com muita pressa á casa do mestre.

Mas que queria dizer tudo isso? Saber-se-ha. Continuemos entrementes a nossa narração.
2o

Os contados mezes de um luto que o mestre tomou, haviam passado desapercebidos. Mestre
Simplicio andara absorto em preparos de uma viagem; e em momentos de vagar, resmungava
comsigo alguma coisa.

“Trezentos mil cruzados! -- dizia elle -- é uma alegre fortuna, não achas, Guilhermina?
Bem haja na outra vida o nosso bom tio, que nos contemplou nesta miserial Na verdade, estar a
gente toda a vida agarrada á agulha e ao pano, para ter algum pouco de arroz, que dê o sustento
indispensável! Em fim, Deus ollhou-nos, e uma melhor sorte nos espera, e ”

E a sr1 D.Guilhermina não respondia. De costas para o marido, entretinha-se em pentear-se
e em dar cata aos piolhos que lhe saissem sobre o pente.

Ora façamos côro com as reflexões do sr. Simplicio. Effectivamente, trezentos mil cruzados,
excellente pechincha era para quem como mestre Simplicio, pouco possuia em metal. Todavia
esse rico thesouro ainda ficava por impalmar, correndo para além de não pouco temerosos mares,
dos quaes as negras procellas mais de um desastre têem causado.

Pouco ou muito, pois que o mestre queria dinheiro, o dinheiro-rei que tanta coisa tem feito e
terá de fazer neste bom mundo, era forçoso imbarcar.

3o
Entre longos aprestos e crescentes ancias, lá se fôra onegrejante inverno. A nossa barra,

possuindo a melhor das defesa que a natureza nos deu para o decurso do tempo que os aguaceiros
nos inregella, abrira-se por fim já, e solemnemente correra por cima do velho banco a
imponente espada do S. Lourenço de Linhares.

Apos barcos e barcos e no fim de longos mezes, haviam entrado no porto de Nova Goa os
brigues, que em monção grande deviam velejar para a África oriental.

Carregados do pouco que ha de appetecivel aos nossos irmãos indo-africanos, tinham
erguido ancora os viageiros brigues. Mestre Simplicio Fernanddes imbarcara finalmente. Um
fagueiro vento o levara, seu caminho. Deixemol-o ir e se possível he, acompanhemo-o com a
iamginação.

Fôra-se e chegára com tão feliz viagem, como não fizera ninguém. Deitava o pé em terra (e
não me disseram se foi o direito ou o esquerdo) entre cortejos de amigos, que vinham saudar o
ditoso herdeiro do tio Jeronimo (chamava-se Jeronimo o tio) e gozos de admiração e parzer com
que olhava extasiado para a primeira cidade que via, fora da sua obscura terra natal, cidade que
elle achára bella de grandes edifícios, de cultos senhores, dominando almas intrevadas, como
essas que das trevas têem a côr — os cafres — cidade aquella em que Simplicio esperava o gozo
dos melhores dias da sua vida, graças á paternal justiça de seu tio.

Coitado, que se deixava inebriar n’uma esperança assente em ventura illusoria, cujo eixo,
com pena o digamos, mão do destino partira bem antes de as felizes ancias o levarem
pressurosos a essa boa terra.

Custa tanto recordar isto!
sua infandum dolorem, com a marração. Contarei.

4°
Em quanto o mestre calculava reclinado sobre o velho canapé da sua casa, alguém mais se

habilitara como herdeiro de Jeronimo Fernandes. -- O testamento deste, que provavelmente era
noticiado na carta que Simplicio recebera, desapparecido em momentos e muito a tempo, tarde
chegára á mão do instituto. A justiça, que muitas vezes acha provado tudo reconhecêra o
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6o
Acresce um facto, que testemunha a actividade e honradez provada de mestre Simplicio.
Era uma vez uma velha que morrera (isto foi no Ibo) infestada, dispondo vocalmente

d’uma grnade fortuna para um creoulo que tinha.
Antes que a arca dos mortos cobrasse o expolio, era preciso que o pobre creoulo o puzesse a

salvo. Assim se fez e elle pediu a mestre Simplicio, para que lhe fosse tomando conta no que
mandasse.

Um carreteiro trouxera uma carteira, que ficara aberta.
O mestre não fez abalo; deixou ficar a carteira, e depois de o carreteiro se ter retirado,

fecho-a, tirou-lhe a chave, sem querer saber o que continha.
Em o creoulo voltando, contara-lhe o caso, surrindo-se, fôra este examinar a carteira, e

Simplicio então vira que a caixa continha dinheiro em oiro. A fidelidade com que se portara lhe
fazia receber por mãos do seu amigo, um innocente prémio de cem moedas, das mais amarellas
que tinha visto.

desconhecido como legitimo herdeiro, e lá se fôra elle encetar, com o grande expolio, uma
brilhante carreira commercial nos Brazes de Cabral.

E Simplcio Fernandes, longe da patria, n’uma terra extranha e inhospita, e sem o menor
vintém na mãol

Não descorçoára, porém. As esperanças se lhe tinham tirado de sobre a grande herança que
lhe fugira, achando elle inútil seguir-lhe as pegadas.

Depositára então a sua confiança plena nos amigos e patrícios que o cercavam, e que ao
longe da patria são sempre muito bons. Os delle, no rigor da sua posição, haviam sabido ser
amigos.

Um momento crente nas fortunas repentinas e luxuosas, voltára de novo suas attenções
para a doçura do trabalho, que toda vida provára, e no qual então punha toda a sua confiança,
depois que um lance triste o levára á estabelecer o paralello entre as riquezas deste optimo
mundo.

Amava o trabalho, trabalhava. Qaundo depois voltava ao seu paiz apresenta-me uma nota,
que dava:

“Por uma béca feita ao juiz C. dentro de uma noite....
“Do presidente da camara, por uma capinha de setim
lembrada 2 horas ante de um cortejo..........................
“C.P. quando lhe forrei o caixão a um defuncto................... 25 cruzados
E assim continuava a nota. Poucos mezes de trabalho, bem pago felizmente, dera-lhe um

capital que podia attenuar bastante as necessidades de sua familia. E com esse capitalsinho veiu
procural-a.

5o
Em um dia de outubro batia a porta da sua casa. Viera abrir-lh’a um militar de barbas, que

trazia as divisas de sargento.
-- Minha mulher! pergunta espantado Simplicio.
“Sua mulher! — corresponde o militar ainda mais espantado.
— Sim, a minha Guilhermina que mora aqui. Pois não é esta a minha casa?
“De certo que não é, vá-se com Deus.
—V.mce. manga commigo? Esta casa não é minha!
“Nem a casa é sua, nem... nem quero mais dar-lhe ouvidos. — E fechara sobre elle a porta.
Mestre Fernandes estava desorientado. Não se assustara, com tudo e tivera a paciência de

inquirir e indagar as coisas.
Viera por fim de contas, a saber que sua innocente esposa, descuidosa do pão do dia, e mais

entregue ao atavios que a realçavam, vendera um a um os moveis, depois a casa, despendera o
preço de tudo isso, e passara a servir de ama de leite ao filho de um cirurgião do corpo, serviço
que em breve tempo lhe cessara, vivendo ella á mingua fora da capital.

Afflicto masi pelas desventuras da esposa, do que pelas suas imprudências, correra a
procural-a e conseguira reunir-se-lhe; e em pouco tempo anullava a venda da sua casa, despejara
delia o intruso hospede, restabelecera inteiramente a sua vivenda, e tornara a abrir a officina aos
seus bons freguezes.



202

J. Gonçalves

*****

Em abril de 63 atravessava eu a cavallo a província de Bardez.. Longe do bisbilhotar da
cidade, embebecido contemplando a natureza, com recolhimento religioso observava o socego, e a
felicidade campestre.

Aqui e acolá viam-se esveltas camponezas, que descamizando a lourejante messe, sorriam
com sorrisos d’esperanças a robustos camponios, que os acolhiam revolvendo com a relha a gleba.

Ahi, la mais d’avante lobrigava-se alguma velhinha no limiar do tegurio a fiar linho, ou o
pastor conduzindo o armentio; e no meio de tanto labor não se ouvia o borborinho da capital.

-- Isto sim! -- dizia eu de mim para mim -- aqui pode-se viver, respira-se socego e paz,
rescende tudo amor!

Como sussurra tão docemente este rio de cariz diaphano azul! ...Que lindamente pendem
aquellas pudicias flores! ...Oh! como gemem aquellas rolas tão saudosos e magoados rullosl...

Ás avezinhas quem ensinaria a pipilar emboras ao viajante que passa?...
Oh! laissez-moi! c’est l’heure oú 1’horison qui fume
Cache un front inegal sous un cercle de brume;
L’heure oú l’astre géant rougit et disparait.
Le grnad bois jaunissant dore seul la colline...

Divagava n’estes arrobos da imaginativa, repetindo os versos de Hugo, interrompidos pelos
solavancos do foveiro; quando achei-me cerca d’uma igreja, onde quedava-se meditativo figura
de ancião, com calva mais respeitável que inda vi na minha vida.

Era padre.
-- Muito boa tarde tenha vossa reverendíssima -- disse-lhe eu apeando-me do ginete.
-- Boas tardes, meu senhor. Quer-me alguma cousa? -- perguntou-me com melliflua voz.
-- Estou um tanto fatigado, desejaria descançar-me em companhia de tão respeitável

pessoa.
--Não lhe offereço uma sala, seria priva-lo de fruir a fresca viração da tarde. Sentemo-nos

n’este degráo.
Gostei da sinceridade.
-- Vossa reverindissima é vigário d’esta egreja?
-- Não senhor, moro n’aquella casa contígua.
— Vi-o ainda ha pouco tão meditativo que me arrependo quasi te-lo interrompido.

Publicado na Illustração Goana, 1866, n.4, p.4-9; n.5,
p.5-10; n.7, p.5-8.

A voz do mundo
(A meu Pae)

I.

Também vinha consignada esta quota nos apontamentos dos seus ganhos.
“Aqui está, -- dizia elle comsigo, igualmente assentado sobre o canapé que reividicara, e

tendo acabadorde ordenar alguma curiosidade, -- isto é o fruto do meutrabalho. O trabalho tem
sido a minha vida e o meu sustento. O trabalho é ao presente toda a minha ventura. O trabalho
hade ser a melhor das minhas recompensas neste mundo. Quem me poderia apresentar outra
alguma riqueza, tão preciosa como esta?

--Eu! -- atalhou um amigo que nésse momento entrava.
“Onde está, pois, essa riqueza?
-- Na honra!...
Os dois amigos abraçaram-se, e se mirraram pelo funda daquella vivenda.
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-- Não tem de que se arrepender. Observava aquella nesguita do mar que apparece ao nivel
d’aqulle outeiro, que se rebuça em nuvem azul. O oceano é como o silencio a imagem do infinito;
e quando se não pode com a vista abrange-lo todo, a imaginação cria os emblecos que o mysterio
encobre, e o homem torna-se meditativo... Se uma réstia do sol filtra por entre as nuvens d’um
brumoso dia, a natureza veste-se mais risonha, e nós ideamos quanto mais seria com o claro
astro despido de escuro manto de nuvens -- Estava por isso arrobado com a tira do oceano,
fantasiando o infindo, inspiratriz da religião e da eternidade, para quem sempre voeja e anhela a
alma d’este encarquilhado velho... Mas talvez o senhor queira prosseguir seu passeio.

-- O que desejo é que continue o seu discurso.
-- Acredito, o tempo está convidativo de repouso. Quando quizer retirar-se, faça-o com

toda a sem ceremonia e franqueza de campo, e como se deve a um padre.
-- Com um crepúsculo vespertino como este, e uma voz sympathica a fallar-vos ao ouvido,

pára o homem extasiado, e não deseja andar.
-- E torna-se mais communicativo -- acrescentou o padre -- Medita no seu destino, lembra-

se do passado e estremece ao recordar as scenas do drama da vida... algumas bem horríveis!...
Parou aqui o padre apoiando a testa na mão esquerda, e o cotovelo na vacilante coxa.
-- Para muitos -- continuou elle -- a vida é uma comedia, para outros um drama pavoroso

em que a alma por vezes anceia sahir da concha que a contém..
Quando se aperfeiçoa a sensibilidade e a intelligencia, criando na testa rujas de estudo, o

homem favorecido da felicidade sabe melhor aprecia-la que um rude; mas se os espinhos lhe
espicaçam a alma... oh! então é-se muito mais infeliz também.

-- Vossa reverendíssima inclinou-se sempre á vida sacerdotal?
-- Faz-me mui ajuizadamente a pergunta.
--Se fui indiscreto perdoe-me.
-- Não foi nada indiscreto. A propensão á vida sacerdotal na meninice não a tinha eu, nem

tão pouco na juventude: nasceu-m’a no mesmo dia, em que a alma atribulada de paixões se
dedicou ao serviço divino.

-- Parece-me -- prosseiguiu o padre após longo silencio -- que tem desejos de conhecer o
romance da minha vida; diga-me sinceramente, não tem?

-- Se m’o contasse ouvi-lo-hia com prazer.
-- Ouça-me a historia d’um meu companheiro de infancia... a minha não lhe conto, que

essa pouco lhe pode interessar. O meu amigo ha-de desculpar ao velhote as minudencias... são
recordações...

Echoava o badalar do sino das Aves-marias.
-- Meu filho! — disse-me o padre — oremos aos Senhor.
O velho abordoando-se a sua bengala, levantou-se a custo. Sentia eu uma comoção, que me

entranhava pela alma como nunca. Orámos.
-- Agora -- disse elle -- já a noute roreja, e um precursor clarão diz-nos que a lua vae

alumiar os mortaes. O ar da noite pode-me incomodar, vem para a minha sala; vou mandar
recolher seu cavallo.

O padre chamou um criado, que conduziu o corcel a uma malhada.
-- De-me o seu braço — disse-me o padre apoiando-se no meu -- A velhice é meia morte.

.Um resfriamento correu-me pelo corpo. O contacto d’aquelle homem, que eu respeitava,
fazia em mim o effeito d’uma pilha galvanica. Aquellas faces sulcadas de rugas, por ventura pelas
lagrimas candentes da desgraça, aquella espaçosa testa mais respeitável ainda pela magestosa
calva em que parecia brilhar luz divina, o braço que se entrelaçava no meu e denotava em tempo
ser forte; tudo me dizia que alli existia um santo.

-- Não acha harmonioso o tanger do sino? -- perguntou-me.
— Harmonioso e também magestoso.
-- Quando o ouço lembro-me sempre d’um dos nossos maiores sábios, Alexandre

Herculano. O sino, diz elle, é um instrumento accorde com as vastas harmonias das serras e
descampados. Assim como o orgam foi feito para reboar pelas arcarias profundas de uma
cathedral gothica, para vibrar na atmosphera mal alumiada pelas frestas estreitas e ogivaes, do
mesmo modo o sino foi perfilhado pela christianismo para convocar os seus humildes sectários
occupados nos trabalhos campestres.
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II.

Linda e viçosa a mais não ser, Branca, filha unica de D. Manuel de Athaide, fidalgo d’alta
gerarchia, muita riqueza, e mais que tudo, caracter probo e liberal.

Quinze annos contava em virtudes excellentes, e uma como innocencia de maneiras, legada
por sua mãi, que a deixou nesta idade.

De estatura mediana, bellos olhos azues, boca de vivo carmim terminada em dois
expressivos traços, como limites marcados por divinas mãos, para que mortaes não profanassem
com libidinosos olhos, pérolas que occultava.

Mimosos lábios se entreabriam em doce sorriso, espelho da candidez da alma e doçura do
coração, que palpitava em isochrono e socegado agitar, sob alvos virgíneos seios, em continuo
arfar pelo pai que a beijava, pela mãi que a abraçava.

Outros amores não tinha ella; sorrisos, para os pais, ou para os anjos que lh’os pediam em
deliciosos sonhos...

Que sonharia a creaturinha de Deus entre afagos paternaes? Nos pais amorosos? Nas
matizadas flores que aguava por sua mãosinhas, no vergel tapeado de lindas e vivazes alcatifas de
fibras de Flora, qual delias mais graciosa na forma, qual delias mais vistosa no colorido? Ou...
entreveria pelo mysterioso veu os incantamentos do empyreo vedados a humanos olhos? Não ha
profundar os arcanos do Altíssimo.

Quantas vezes dizia a extremosa mãi a D. Manuel, annediando as douradas madeixas da
filhinha:

— Sabes, D. Manuel, aquelle olhar de Branca turbou-me o espirito de tristezas vagasl
-- Que tem isso, Maria? Nasceu-me a criancinha, levantou os olhos para o ceu, nada mais

natural. Queres dahi concluir a desgraça de Branca?... Que lagrimas sam essas, Maria?
— É o pressentimento de mãi, que viu a filhinha apenas nascida, com olhos fitos no céu, e

um triste sorriso nos lábios. Sorria para os anjos que a chamavaml...
— Estás mesmo uma sybillal Tente na religião, Maria; e deixe funestos pressentimenos as

almas fracas e supersticiosas.
-- O coração de mãi, D. Manuel, o coração de mãi...
-- O coração de mãi não tem mais previlegios que o de pai; o coração de mãi predisse uma

desgraça á filha que já conta quinze annos, linda como uma roza, meiga como pomba... Não é
assim, Branca? Vem cá; deixá-la com seus vaticínios, e dá um beijo a teu papá.

E Branca saltava ao collo do pai, formando-lhe um collar com seus nacarinos braços, e
enchendo-o de uma rociada de sonoros beijos.

Quem poderia desluzir da lembrança o pressentimento de Maria?
Embora lhe apontassem factos em opposição com o que sentia; dissessem: que os astrologos

predizendo a Pompeu, Cezar e Crasso, em idade avançada, morte suave no flácido regaço da
familia, saturados da gloria e honra; morreram apunhalados os primeiros, e o ultimo com as
armas na mão, correndo-lhe fundido pelas fauces ouro que expoliara ao templo de Jerusalem.

Diga embora Horacio com seu bello modo, que Júpiter encerra em noite escura todos os
acontecimentos vindouros, e ri-se dos mortaes que dirigem inquietas vistas, alem do escopo que
não devem trespassar.

E nós leitor: que a chiromancia, physionomia, astrologia e geomancia sem frioleira por
consequência o acredita-las estultícia e necedade. Gritemos em uníssono clamor: vanitas
vanitatnm, et omnia vanitas.

Subimos uma pequena escada.
— Á vontad -- disse-me elle logo que entramos na sala — Tire o casaco se quizer.
-- Muito agradecido.
— Quer achegar-se a esta janela para ver nascer a lua? Depois se quizer ouvirá a historia

ou romance.

Nascera a lua.
Sentados no esvão da janella, que pela eminencia do sitio dominava o rio e largos

horisontes, o meu venerando hospedeiro contou-me a historia em que me fallou, e que eu
apresento ao leitor.
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Passado um mes depois deste colloquio D. Manuel perguntou á filha:
-- Que dizes dos bailes e reuniões a que temos assistido nestes últimos tempos? Divertiste-te

muito, já se vê.
-- Acho-me melhor em casa.
-- Qual a tua idéia a respeito dos bailes?

Mulheres moldadas pela indole de Maria se limitarão a responder: “O coração de mãi.
III.

Se o coração da mãi adevinhava desventura á filhinha, não assistiu contudo á realisação do
vaticínio -- que Deus a chamou primeiro.

E Branca?
Coitadinhal magoada como rolla que geme pelo amante morto, nos derradeiros dias de vida

da que a criara, não deixou a beira do leito da mãi, que a comprimia no peito, borbulhando-lhe
dos encovados olhos lagrimas tristes, que pausadas, copiosas corriam pela faces tinctas do pallor
da agonia.

-- Vae para o ceu! -- disse Branca sentindo o frio que propagava pelo corpo da enferma.
A mãi tentou dizer algumas palavras, abafadas pelo ultimo suspiro que a filha recebeu

dando-lhe um osculo.
-- Morreul--exclamou Branca contemplando extatica o cadaver.
-- Minha mãi Morreu? I -- perguntou scismando a filha, conduzida pelo pai ao seu quarto.
-- Sim, filha -- replicou o pai mal fingindo serenidade com lagrimas nos olhos.
— Ah! desejaria perguntar a mãi o que queria dizer quando morria, e abraça-la e beijar.

Deve ser profunda a tristeza que assim faz chorar meu pai!
E buscanco consola-lo, abraçava e beijava o pai.
-- Minha filhai
-- Não chore...
-- Não tens lagrimas, Branca?
-- Já não as tenho. Chorei tres dias, porque a modo que adevinhava que nos ia ella deixar

para sempre. Agora sinto o peito contrahido, e falta-me no interior alguma cousa.
-- E dor sem lagrimas, a peior das dores...
— No ceu não ha tristeza!?...E comtudo ha de ter saudades minhas. E a suadade... não é

como tristeza, meu pai?
-- A saudade!... dizes bem, é uma tristeza do ceu. Ha tristezas que suavisam a alma.

IV.
Fazia desoito annos Branca, e havia dous que a morte lhe roubara sua mãi..
Bella, instruída, herdeira de grande fortuna, era requestada por numerosos cavalheiros, uns

tocados da extrema beldade, outros pelos seu haveres.
Mas D. Manuel de Athaide, esquipatico e misanthropo, não a deixava muito aproximar-se

dos seus tantos pretendentes.
Chamou-a um dia ao seu gabinete, e disse-lhe:
-- Sabes, minha filha, a grande fortuna que possuo. Tua mãi já não existe, e a nossa familia

reduziu-se a duas pessoas. Desejaria, é verdade, que a tua affeição concentrada em mim pela
morte da mãi, não fosse dividida... É um egoismo do pai caduco; porque todo o velho é egoísta.

Es já uma mulher, Branca, com todos os dotes necessários a um bom casamento, no dizer do
mundo; mas entendes porventura o que é um bom casamento? Muitos sam os pretendentes a tua
mão; a todos tens recusado. Graças a Deus não preciso de riquezas, tenho mais que sufficiente.

O meu egoismo, como já te disse, egoismo mal fundado, quizera-te só para mim; todavia
depois de minha morte ficavas sosinha, com saudade dos pais, sem nenhuma affeição, que
pudesse minora-la. Entendes-me, Branca?

-- Entendo.
-- O que me repondes, filha?
-- Se o pai quiser caso-me.
-- Supponha que não te dissesem nada. Qual era a tua vontade?
— Gosto desta vida, e sentiria deixa-la — respondeu Branca com lagrimas
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— A mesma que fazia antes de ir ao primeiro. Muita gente, senhoras vestidas com elegancia,
homens com fato melhor que de ordinário, muita dança, muita musica, e muita conversa.

— É singular!... E os cavalheiros? que pensas delles?
— Parecem comicos; faliam uma linguagem estudada, palavras decoradas e frazes

compostas.
— Então tens conversado muito?
-- Respondo apenas ao que me dizem.
— Que tens ouvido?
-- Nem me lembro jál... Ahl Disse-me hontem um cavalheiro que eu tinha mãos

imperceptiveis.
-- E o que respondeste? perguntou o pai sorrindo.
-- Que eu percebia perfeitamente, e até destinguia os dedos da minha mão. Isto é previlegio

de certos entes, replicou elle. Perguntei se era myope. Respondeu-me que não. E outras coisas que
não me recordo. Em casa passo mais agradavelemente o tempo.

V.
-- Que novasl amigo, Fernando?
-- Acabo de ouvir uma bem surprehendente!
-- Oral
-- Incrível!... e não acreditaria se não me dissesse pessoa que tem razão de sabe-la.
-- Dize la.
-- A Branca casa d’aqui a tres dias.
-- A fillha de D. Manuel!?
-- É verdade, meu amigo.
-- Com que o vellho resolveu-se a final...
-- Casa-la com outro velho.
-- Essa é boal pois casa...
— Com um velho
- Ahl Ah! Ah! Ah!
-- Porque se ri?I
--Tu despresado, Lovelace?
-- Qual Lovelace. Era uma especulação commercial.
-- Bem me fio n’isso! Diga-me a verdade. Estás louco por ella?
-- Se estou!
-- Dizem que é linda.
--Um anjo!
-- Meu amiogo, afogue o amor em champagne.
-- Não vai assim; o tempo é que ha-de dissipar.
-- Dê pulinhos como D. Quixotes.
-- Não te aconteça o mesmo, Jorge.
-- Isto está já a prova de quantas lamuriantes e arrebatadoras paixões há por este mundo de

Christo.
— Adeusl
-- Espero que o vulcão se aplaque.

VI.
A vida de D. Manuel de Athaide era toda familiar. A experiencia ensinara-lhe que esta era a

mais suave para homem sem ambições outras, alem do socego de espirito, e verdadeira amizade,
raro encontrada fóra da familia.

Havia, porém, um cavalheiro de cincoenta annos, que frequentava sua casa, pela muita
amizade que ao fidalgo consagrava, Augusto de Figueiredo, este era o seu nome.

Impressionado da peregrina formosura de Branca dedicou-lhe ao principio affecto
paternal, que converteu-se depois em amor. Abafava todavia esse sentimento, que a seu juizo,
nunca poderia corresponder donzella de dezoito annos, gentil e opulenta.

Suas maneiras tornaram-se encolhidas em presença da linda Branca; e triste estava de
folgazão e alegre que era. É que o amor recrescia á vista do objeto amado.
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VII
Dias depois d’esta scena Pangin se alvoraçava com o casamento d’uma das mais ricas

herdeiras.
Houve o baile nupcial.

Arribou a crer Augusto que ausente da donzela minuiria, se não supplantasse a paixão
funesta, que lhe alanceava o coração.

Foi debaldel Era triaga inútil contra a peçonha.
A paixão do velho não era forte, ardente arrebatadora; mas fixa, mas duradoura.
A sua ausência em casa de D. Manuel, se não comprehendida por este, não assim pela filha,

que já tinha em Augusto descoberto a causa, que a lisonjeava sobremodo.
Assim, imaginando D. Manuel poderia porventura algum equivoco indispo-lo, apressou-se

a hir a casa do amigo que tanto de coração prezava.
Pé ante pé entrou no quarto, onde Augusto meditabundo contemplava um retrato.
— Senhor Augustode Figueiredol -- disse D. Manuel em voz alta.
— Ohl D. ManuelI exclamou Augusto querendo occultar o retrato.
-- É tarde — disse o fidalgo -- este retrato de minha filha foi-me roubado.
-- E o criminoso hia expiar a culpa, e restituir-lhe o roubo -- respondeu Augusto

carregando na ultima palavra.
-- Que é isto, Augusto?!
— Tenha que lhe falar, meu amigo. Sentemo-nos.
-- Antes de condemnar ouça o culpado, e a confissão seja o castigo d’uma acção que se

afasta muito da virtude mas que não é crime. Um sentimento forte agita-me a alma há muito.
N’este momento estava perplexo se devia escrever ou falar-lhe. É cousa grave, e muito semelhante
a que vou dizer-lhe. Imagine que houvesse um velho, cuja existência necessitava d’um ente, que
elle idolatrava, e não tendo a certeza de ser bem acolhido este seu sentimento pela mulher que
amava, atrevia-se a pedi-la em casamento ao pai. Imagine mais que este fosse talvez obstáculo ao
intento, e que o velho sucumbia, porque a existência se lhe tornava um peso incomportável... D.
Manuel -- prosseguio Augusto com voz abafada e tremula — tendes uma filha...

-- Bastai -- exclamou o fidalgo -- ella será tua esposa.
-- Meu amigo — murmurou Augusto apertando-lhe a dextra; e após uma pequena pausa

prosseguiu -- Contava com a generosidade do teu nobre caracter. Mas a victima pode estrangular
o coração para o sacrificar á obediência. Não espero, nem devo esperar senão a amizade, e
comtudo se não tivera horror ás rugas do velho, a minha dedicação faria a sua felicidade. Oh! ser
velho e ter um coração assim!...

-- E coração que será comprehendido por aquella, cuja educação identifica os seus
sentimentos com os meus. Tu bem sabes, Augusto, como minha filha foi educada. A amizade por
mim é o unico enlevo d’aquelle coração; ella respeita-te e estima, é sensível... quem sabe se te
amará? Acompanha-me.

Chegada á casa D. Manuel deixando Figueiredo no gabinete, disse-lhe.
-- Espere-me aqui, vou fallar á minha filha.
-- Dirigiu-se ao quarto da filha.
-- Branca!
-- Papá.
-- Sabe que estou contentíssimo?
-- Isso vejo eu.
— Appareceu o nosso amigo.
— Ahl sim? E porque não vinha aquelle ingrato?
-- É o que venho dizer-te. Não é ingrato, pelo contrario tem-te muita amizade, e até...amor.
-- Amor!?...
— E se elle dissesse : Branca offereço-lhe a minha mão.
-- Se fosse aprovação de meu pae... acceitava-a.
— Sou o mais feliz pai! — disse D. Manuel osculando a filha.
— E eu o homem mais feliz! — exclamou Augusto entrando n’este momento e ajoelhando

aospés de Branca, que o levantava meigamente. Tudo ouvi!...como te heide agradecer, anjo! e a ti,
meu velho amigo!
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VIII.
Contra toda a expectação dos critiqueiros, que com as serpentinas linguas infamam a honra

alheia, os cônjuges desfructavam vida invejável dois annos depois do consorcio.
D. Manuel julgava-se muito feliz; a sua misanthrophia diluiam-na os sorrisos da filha e as

discussões do amigo. Queriam até alguns que tinha remoçado muito.
Alem de Augusto, mais uma pessoa se alistara na familia, Jeronymo de figueiredo, seu

sobrinho.

Gentil e graciosa appareceu a noiva com toda a naturalidade nos seus ademanes.
-- Nunca vi mulher tão lindai -- dizia um official.
-- Typo grego -- retorquiu um juiz com ares de physionomista.
-- Qual gregol espanhola até os cabellos -- replicou um homem baixo.
-- Da parte d’ella duvido que haja affeição — dizia com modo pedagógico um cavalheiro a

um litterato recostados a uma janella.
— Isso não.
-- Em todo o caso o velho é feliz.
-- Si qua voles apté nubere, nube pari. O que dizes não passa d’uma hypothese nada

provável.
-- Hão de ser felizes.
— Veremos, veremos.
— Quem é aquele official que não tira os olhos d’ella?
-- É o Jorge de Cunha.
-- Aquelle má lingua, se não me engano, já está cançado de parlar. Não vês d’outro lado o

Jeronimo?
-- Pelo contrario, vejo-o com placidez natural.
— Pois quel... suppões que não lhe fez mossa o casamento do tio? e a herança? É coisa que

nunca pensou. Disse-me que era muito a seu contento.
-- Sam lerias; a mim é que não me ferra d’essas.
— Deixe-se disso; Jeronimo é bom rapaz.
-- Será, será; mas eu ca embirro com aquella cara de condemnado.
-- Cara de condemnado ham de ter os vinte e tantos pretendentes burlados. Quem sabe se

eras um dellesl
-- Essal é que eu não esperava. Vou convidar a noiva para a quadrilha seguinte.
-- É melhor estarmos a conversar.
-- Nadai quero antes estudar o coração humano.
— Conhece-te primeiro a ti meu tolo.
Findara o baile.
-- Meu amigo — dizia o litterato ao cavalheiro ao retirarem-se — advinhaste a felicidade dos

noivos.
-- Então que te disse eu?
-- Branca tem coração de anjol
-- Augusto é feliz..
-- Mande queimar o teu Labater.
-- Jeronymo é máo.
— JeronymoI...Mande queimar o teu Lavater, já te disse.
-- Sabes os intentos d’elle?
-- Nem quero saber.
-- Acredite: electrisei-o com champagne.
-- E depois?
-- Jeronymo tem um certo fim...
-- Que fim pode ter elle?I
-- Desposar Branca depois da morte do tio.
-- Estás bêbado ou...
— No melhor estado possível, o estado de meio pifão.
— Não digas sandices.
-- Lembra-te do que te disse.



209

Branca intentou mudar-se para o campo, para onde algumas famílias annualmente iam
descançar do bulicio da cidade. Aprazou-se o dia seguinte para a partida.

Estavam já no páteo da casa quando Augusto recebeu uma carta.
-- Não te posso acompanhar, Branca -- disse Augusto depois da leitura da carta.
-- Não podei... Então mando recolher o fato.
-- Não mande não.
-- Porque?
-- Va tu com Jeronymo.
-- É melhor esperarmos por ti.
— É preciso que eu saia de Pangim. Va com Jeronymo que em tres dias estou contigo.
Ao cabo de tres dias uma carta de Augusto dizia que negocios urgentes o obrigavam a

demorar-se mais quinze dias. Pedia á esposa para que o esperasse no campo. Annuiu Branca com
magoa ao pedido.

XI
A vida é tão deliciosa no campol -- dizia Branca n’uma tarde a Jeronymo.
-- Sente-se a gente melhor quando se afasta do ruido da cidade — respondeu Jeronymo -- O

olho da consciência faz observar com desprazer as vaidades mundanas. Não há ambição senão
para a tranquilidade d’alma; desprezam-se riquezas e as grandezas morredouras; estuda o
passado e observa o presente. A avareza parece loucura, o luxo vaidade ridícula, a inveja vileza, a
preguiça um crime... Os pensamentos voejam para o ceu, suspira-se pelas cousas celestes; porque
a terra offerece uma vacuo immenso, e o homem espera a morte desejada sem teme-la.

-- Que triste discurso, Jeronymol
— Acha muito triste, Branca?
-- Ohl antes quizera não ouvi-lo. Como podes sentir as delicias do campo com ideas tão

tristes?
-- Quando o coração falia sem ouvir echo...
-- Não sei como, pois, estas flores, as palmeiras, objecto de tanta poesia, a briza que cicia,

não te faliam com a linguagem que Deus lhes deu; Jeronymo?
— As flores!... contrahirão, as palmeiras quedarão tristes, e a briza converterá em furacão,

quando o infeliz pedir consolo e esperança.
-- Esperança de que?
— De amor, Branca, de amor.
-- Deve ser bem funesto este teu amor, Jeronymo, amor que traz o aborrecimento da vidal
Jeronymo quedou-se silencioso.
-- Diz-me quem amas, Jeronymo, o segredo será inviolável, se quizeres.
-- E se dissesse que te amo...
-- Que diz I? -- exclamou surpresa e indignada — enlouqueceste, Jeronymo?...
-- Perdoe-me, Branca; mas nem sequer uma esperança?
Branca redarguiu com um olhar irado, recolhendo-se para seu quarto.
O exm.° leitor, a quem muito respeito pelas suas qualidades e profusa sciencia, já tem

lançado, não sei quantos epithetos incisivos contra Jeronymo de Figueiredo pelo calvo atrevimento
de disputar contumeliosamente ao tio o coração de Branca.

Eu também desabafei-me em um cardume d’elles, quando ouvia esta parte da historia, que
me contou o bom padre, e eu revesti em linguagem a mais deslambida possível.

O pequeno dialogo, que deixei mal esboçado, dá alguns imperfeitos traços, mas traços que
dexam ver o caracter pouco liso de Jeronymo.

Era pouco para Jeronymo o que tinha feito. Semelhante ao caracol, que pára quando algum
obstáculo impede o seu curso, para de novo progredir, rebuçou-se em amante despresador, que
enteado de fortuna divagava pro esta terra de peregrinação sem conforto nem mão amiga, em que
pudesse esteiar-se.

Libando-se no seu fingido Cupido, fazia soliloquios, ou antes estulliloquios lamuriantes,
tétricos, e furibundos; umas vezes lacrimejantes como Lamartine, outras arrebatado como Byron e
Hugo. Os vagados eram frequentes.
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Branca por ultimo dirigiu-se ao quarto d’elle, e disse-lhe a inconveniência que havia de os
criados o ouvirem o que elle proferia, e que via-se na necessidade de referir ao marido o
acontecido, caso não se resignasse ao silencio.

— Mas eu pedi esperança da tua mão, ao infeliz a quem Deus criou esta paixão que o hade
levar á sepultura -- tornou Jeronymo com bem fingida tristeza vendo que as settas do embuste
resurtiam effeito.

-- E acha bonito e honroso que eu prometta minha mão a outrem, na vida de quem me
desposou? É suppor d’algum modo que anceio pela morte de meu marido só para ser esposa do
senhor Jeronymo, e satisfazer a sua paixão, que o hade matar se eu não quizer macular o meu
caracter. Isto é horrível, senhor! -- disse Branca purpurando-se — pense melhor, e veja se é ou
não um ultraje ao seu tio e a mulher d’elle. Acredite que é conselho d’uma amiga; esqueça-se de
mim.

-- Branca!...
Leonor retirou-se.
Jeronymo ranjeu os dentes dizendo;
-- Has de chorar sangue.
E Branca no seu quarto com os olhos humectos de lagrimas:
— Jeronymo é muito infeliz!

X
Na cidade Branca por vezes vira um vulto embuçado em longo manto passeando defronte

da casa.
Levantava-se bruscamente do piano ou suspendia o canto para perguntar quem era que

estava alli; mas não havia resposta; o vulto retirava-se lentamente e parava mais longe. Todos os
esforços foram inúteis para descobri-lo.

Quem seria? porque viria aquelle homem alli? gostaria da musica? do canto?
Sam perguntas que fazia a si.
— O senhor embuçado pelo que vejo gosta de musica, decidiu-se a perguntar-lhe numa

noite, quando a rua estava deserta.
-- Muito! e quando acompanha uma voz que faz palpitar o coração.
-- E cansa-se tanto para ouvir a minha voz?
-- É verdade -- retorquiu o vulto com acento magoado.
Aquella voz não parecia desconhecida a Branca.
-- Não quer entrar?
-- Muito agradecido a v. ex.a.
Branca não viu mais o vulto debaixo da janella porque se mudara para o campo; mas dois

dias depois d’aquelle coloquio desagradavel com Jeronymo, reapareceu ás oito horas da noite.
Estava perto d’uma frondosa mangueira que lhe servia de anteparo, quando ouviu passadas

na rua.
O vulto levantou-se, e depois de passear a vista na casa fronteira, cujas baixa janellas,

deixavam ver Branca musicar o Hernani, ia andar quando sentiu que alguém o prendia pelo
braço.

-- Quem é? -- perguntou-lhe quem o tinha preso.
-- Mais além responderei — disse o encapotado desembaraçando-se, prosseguindo seu

caminho.
O outro seguia-o.
O embuçado parou a alguma distancia da casa.
-- Se não me engana a voz disse o desconhecido suponho que fallo com Arnaldo de Lima.
-- E poderei saber quem teve a ousadia de me tomar o braço?
— Oh! Arnaldo, levas isso a serio
— Chamo-me Jorge da Cunha.
— Aqui! Jorge!
-- Na verdade, amigo Fernando.
— Estou admiradíssimo! que fazes aqui?!
-- Passava por este sitio, quando ouvi o som de um piano...
— Que te ouvisse com este ar de sinceridade acreditaria se não te estivesse a observar.
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Seriam 10 horas da noite.
Estamos no baile mencionado. A concorrência era numerosa e brilhante.
A orchestra tocava uma quadrilha. Branca fora convidada por um official de caçadores,

cujas feições eram portuguezmente varonis.
— O senhor dá tão pouca attenção á dança -- disse-lhe Branca.

-- Pois estavas!...
— Escondido por detraz d’aquellas arvores. Ha seguramente uma hora que estas aqui, e

Branca toca piano ha meia hora o máximo. Contemplavas as estrellas, amante da natureza?
consultavas teu feliz horoscopo?

-- E tu que vieste fazer aqui grande pega?
-- Venho de Pangim, e confesso-te que fiquei nada contente, vendo um vulto de frente da

casa de Branca; porque é preciso que saibas que o vulcão não está de todo aplacado.
— Sei porque me dizes isto.
-- Sabes? ainda bem . Acredita que não tenho ciúmes de ti.
-- Nem podes ter.
-- Porque?
— Não tenho certeza de ser amado, e talvez nem saiba que a amo.
— O mesmo foi comigo.
— Mas a tua paixão extinguiu-se com o casamento de Branca, a minha começou no dia em

que foi esposa de Augusto. Para ti Branca era uma virgem desenhada pelo pintor, que esmerasse
tanto no pincel como na tinta da palheta; para mim um tal ideal de candura, um não sei que,
impossível de explicação. Sinto que acharia felicidade terrena com ella.

-- O que me admira, interrompeo Fernando, é que tu tão grande partidário de celibato
estejas afinado para cantar o hosana ao matrimonio.

-- Os homens pensam segundo as circunstancias, meu amigo. Ninguém diga que não
pensará de tal modo ou não praticará tal acção; é maxima antiga mas verdadeira. Os que faliam
contra o matrimonio, conhecem-no como bem supremo, e como por natureza o homem é
ingrato, maldiz o matrimonio como o bemfeitor.

Apresenta a um menino uma virgem, pergunta se a quer como noiva, verás como responde
que sim, em quanto que o jovem diz que não com a linguagem mentirosa aprendida na eschola
da sociedade.

Corrido e excramentado pelos desregramentos, procura no seio d’uma mulher a felicidade
que não encontrou em muitas. Diz então o que disse na meninice, quando a naturesa fallava
livre de arrebiques. Quer um coração onde possa chorar, rir e dizer segredos, e isto só no-lo dá a
mulher que nos ama,

-- Ah! Ah!... De maneira que, como não tens coração onde possas verter arroios de lagrimas
[deixe falar em linguagem poética] onde possas estourar-te em cachinadas de riso devo suppor te
muito infeliz. Ora, não sabes se Branca te ama, e por consequência estás n’um estado de duvida,
que é martyrio mais violento para o espirito humano...

— Permitta-me que interompa teu mavioso discurso?
-- Pois não!... está interrompido.
-- O duvidoso não fica por muito tempo em perplexidade. Ha dois caminhos a seguir, crer

ou não crer. Succede-me, e supponho que a maior parte acontece o mesmo, antes querer-me
enganar, que em nada crer.

-- Tudo isto é verdade, meo amigo; e confesso que os teus pensamentos em nada sam
somenos aos de Alibert e Labruyere, mas estou com bom pedaço de somno.

-- Quer dizer que fizeram-te effeito d’um narcotico.
-- Quero dizer que estou com vontade de dormir -- Adeus meu Rochefocould.
-- Para onde vais?
— Apposto que me queres inpingir outra estopada.
-- É que talvez vas para casa de D. Adelaide.
-- Fui convidado para o baile de amanhã, por isso é que vim.
— Então vamos juntos, que eu moro lá .
— Vamos mas levante-me se eu cahir no somno.

XI.
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— Não é,
quarenta e cinco.

-- És o Cabrion da sociedade.
— E tu és um grande palerma. Pois eu era capaz de inventar? Vou comprimenta-la.
A conversa teve pausa pela aproximação do homem que parecia não agradar a D. Adelaide.

Este era o que tive a honra de apresentar ao leitor, no dia em que Branca desposou Augusto de
Figueiredo. É aquelle critico, por nome Arnaldo de Lima, que achara a cara de Jeronymo
semelhante á de condemnado, e de quem D. Adelaide desgostava pelas expressões sarcasticas,
desabridas, e muitas vezes insolentes com que costumavam mimosear homens e mulheres.
Chamavam-no malcriado. E o nome quadrava-lhe bem pelo papel que representava n’esta para
elle commedia denominada sociedade.

Havia em D.Adelaide certo encolhimento, como medo, em presença d’este homem, que
apparecia nos jantares e bailes sem ser convidado; destro na esgrima e no pugilato, e capaz de
acertar com a baila d’uma pistola no olho de qualquer retrato. Isso, e alguma instrucção que
possuia faziam-no respeitado de todos.

— Ohl minha senhoral -- exclamou Arnaldo de Lima comprimentando D. Adelaide -- que
acabada é que está v. ex.aI...

-- Meus últimos padecimentos... -- articulou D. Adelaide.

-- Desulpe-me v. ex.a -- respondeu o official que a contemplava absorto.
— Esta voz!... — exclamou ella.
-- É muito desagradavel?
-- Lembro-me...ter ouvido.
-- Talvez em casa mesmo de v. ex.a, no dia de seu casameno.
-- Serei indiscreta perguntando-lhe o nome?
-- Jorge da Cunha, o mais dedicado servo de v. ex.a.
-- Ohl... muito agradecida.
Findara a quadrilha, e Jorge da Cunha não dançou a seguinte.
Recostado á hombreira d’uma porta, com os olhos fitos em Branca, observava-a com

indizível prazer, porém não escapou isto a Jeronymo, que de raiva mordia os beiços.
Branca olhava-o por vezes a seu pezar. Aquella voz que ouvira, o fita-la constantemente, e

mais que tudo a physionomia sympathica e franca, que denotava batia no peito coração sensível e
forte, criou n’ella um sentimento novo.

Jorge da Cunha de idade de vinte e cinco annos viera em serviço de Portugal, para esta
possessão, onde merecera o posto de capitão, pela muita intrepidez com que se distinguira na
guerra de Satary,

Á instrucção variada e maneiras insinuantes reunia feições d’aquellas que nunca
esquecemos quando vistas uma vez: testa espaçosa com rugas, que lhe davam certa tristeza
original, nariz aquilino, olhos, perspicazes e uns lábios corados como a banda que o cingia, e que
sobresahiam bem na cor morena da face. Os bigodes pretos, compridos e bastos deviam carregar
o semblante na ira ou tristeza e illuminar muito na alegria.

Branca sentara-se junto de D. Adelaide, dona da casa, e viuva d’um tenente coronel.
-- Oh! a riquezal a riqueza é mola principal das acções humanas -- dizia a viuva

admirando o collar de brilhantes que adornava o collo de Branca — Quizera ser mais rica, como
tu, por exemplo. A riqueza sempre foi a medida pela qual se afferem as qualidades inherentes ás
pessoas. Tal homem é reconhecidamente ladrão; mas é rico, todos o respeitam. Aquella mulher
não se porta bem; mas é rica, todos a adoram. Esta outra é feia; mas é rica, gritam logo, e este
adjectivo abafa outros...Aqui está o que sam os homens. E não me digam que tenho quarenta
annos: olhe minha amiga, a minha linguagem quando criança era a mesma.

-- Isto o que prova — replicou Jorge da Cunha que se tinha aproximado — é que v. exa
nasceu desconfiando do mundo.

-- Antes pelo contrario, o mundo desconfia de si mesmo, e acredita somente nas regalias
que faz nascer a riqueza — respondeu a velha d’um modo triumphante.

Dizia alguém que estava pouco afastado do pequeno grupo.
-- Eu de que desconfio é da idade que ella afirma ter; tem cincoenta pelo menos.
-- Essa é uma das tuas, Arnaldo.

não. Oral... se eu possuo cartas amorosas escriptas por ella quando tinha
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A valsa é dança mais voluptuosa e poética que ha! É o revolver de dois corpos dirigidos pelas
duas almas animadas por mesmo pensamento, excitadas pelo mesmo desejo, ébrias no mesmo
enlevo: divertir abraçando, abraçar divertindo!

É a expresão d’um rapto, rapto em que os amantes fogem, mas fogem pulando, girando,
dançando e esquivando do pai ou da familia, do marido ou do claustro!

Mas que descuidosos amantes! Não fogem correndo, fogem valsando, contemplam-se,
sentem os apertos das mãos roçam-se os beiços, percebe-se o ondular dos seios, trocam-se os
offegos, olhares affectuosos, palavras amaveis, dizeres apaixonados!

Que viver descuidos mais feliz!
Que nos importa o passado e o futuro? e o perigo eminente?

XII
-- O Sr. Jorge da Cunha não dança? perguntou D. Adelaide.
--Se esta senhora me fizer a honra de ser meu par...
-- E deixou-se cingir pelo capitão.
-- Trocava este momento pelo ceu! -- balbuciou o jovem; e logo depois girava ao redor da

delicada cintura de vespa.
Branca não pupureou, mas empallideceu.

-- Quando me lembro que bella, que viçosa... que linda era v. ex.a, ao tempo em que florecia
com toda a seiva da jeventude, com duas mimosas rosas nas faces, em que agora vejo os estragos
produzidos pelo maldito tempo!... digo com o coração confrangido de acerba dor: “natureza!
natureza! porque emurcheceste assim as pétalas da linda flor?!”

— Veio já o malcreado meter-se na conversa, disse de manso a velha tremula de raiva, e
depois dirigindo-se para Arnaldo: — Faça o favor de nos deixar? estavamos em intima
conversação...

Oh! minha senhora! desculpe-me, mil perdões rogo a v. ex.a, não sabia que estava em
intima conversação...

E retirou-se para o esvão de uma janella, onde estava Fernando sem poder suster o riso.
-- Ó diabo! excedeste-te de mais.
-- Qual excedi! aquillo é uma velha preciosa. Não é máo alguns choques de vez em quando

para despertar a sensibilidade adormecida. Á manhã faço as pazes.
-- Tens-la inimiga para toda a vida.
-- Estás enganado. Preguei-lhe já muitas partidas d’estas, e no dia seguinte éramos creaturas

mais amigas que cobria o ceu.
-- Ora!
-- La vai uma. Sabia eu que ella cheirava simonte, mas nunca diante de gente; porque tinha

para si, que cheirar simonte era indicio infalível de velhice. N’uma bella noite, em calorosa
conversação com suas amigas, e alguns casquilhos dirigi-me mui seriamente para ella e disse: “V.
ex.a faz-me o favor de seu simonte?” Ora meu amigo, não imaginas o ferro, que meti áquella
harpa velha.

“Saiba que não tenho vicio algum.”
“Óh! minha, senhora — respondi com aspecto mais serio do mundo disseram-me que...” No

seguinte dia assignámos as pazes; desfiz-me em desculpas e attenções; fi-la convencer que ainda
era joven e até!...

-- Ora o maganão!
-- Palavra de honra, convenceu-se de que eu estava profundamente impressionado de sua

beldade. Vê tu o que sam as velhas.
- Ah! Ah! Ah! Ah!
-- “Passé quarente ans, une femme devient un grimoire indíchiffrable, et si quelqu’un peut

diviner une vielle, c’est une autre vielle femme” Balzac, physiologie du mariage. Vai-se tocar uma
valsa. Anda d’hai, vem tomar champagne.

— Pois não danças?
-- Só se fosse com a D. Adelaide. Estou quasi convidando-a.
-- Não sejas tolo.
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Meu infeliz tio

Deus perdoai fujamos dos que nos perseguem, mas fujamos valsando, divertindo, excitando
os pensamentos na esperança do desejo, no enlevo do gozo, mas sejamos castos...Ha n’isto poezial
ha puro amorl Se morremos com todas as ilusões, sem o tedio do gozo, juntos, abraçados, no
extasis de duas almas que se querem refundir em uma, de dois corações exprimindo o mesmo
desejo: a felicidade no amor.

Oh! quanta poezia tem a valsai...
No redemoinhar da valsa, a alva mão que Jorge segurava, e outra pousada suavemente no

hombro do mancebo, tornaram-se frias como o gelo.
-- Sinto-me abafada -- disse ella — desejaria retirar-me da salla.
Jorge conduziu-a a uma salla próxima, deserta, e fe-la sentar n’um sofá.
-- Adelaide!
— Que tem, minha senhora?! Sente-se incommodada?
-- Adelaide onde está?
— Na salla. Quer v. ex.a que a chame?
-- Uma ...chavena de., chá, senhor Jorge.
-- Quando Jorge voltava com a chavena, Branca tinha desaparecido do baile.
— Advinhol -- disse Jorge consigo — Não quiz estar a sós comigo; receiou uma declaração.

Parece que procura alguém que não está já no baile — disse-lhe Jeronymo, que entrava, com
sorriso de mofa. Anda com uma chavena!

-- He verdade. Quem procuro já não está.
-- Então permitte-me que eu tome, se não quer...
-- Pois não!
Jorge estava dmirado. Que será? -- pensou elle. -- Estaria a espiar-me?I
— Hade confessar — disse Jeronymo, depois de servir-se da chavena depondo-a na mesa, e

vendo seu relogio — que a sylphide tinha azas nos pés. Meia noite! Senhor Jorge tenho a honra de
o comprimentar.

Sam nove horas da noite. Mal lhe posso escrever. Um horrível e vergonhoso acontecimento
passa-se n’este sitio. Ás oito horas voltava para casa, dirijo-me ao quarto de Branca... a porta
estava fechada... ouço rumor... bato, não me querem abrir, mas ella cede aos meus esforços...

Como contar-lhe, meu tiol... Sua mulher surprehendi-a com um amante!!... Esta infamia
que pollui-lhe a honra e a da nossa familia, será lavada com muito sangue pelo seu sobrinho.

Impossível é a descrição das nuvens que assombraram successivamente as faces do pobre
velho ao ler a carta. Lançou-a ao chão, apanhou-a depois, e com ar mysterioso derigindo-se a
uma vela queimou-a.

— Assim, assim — dizia o infeliz com voz estertorosa — assim em cinza seja o corpo de quem
me deshonrou...Maldição!...

E caiu.
Ao cabo de tres horas ergueu-se de vagar apegando-se aos moveis, e dirigiu-se a seu leito,

sentou-se, recostando as faces nas palmas das mãos, com os cabellos desgrenhados, o corpo em
convulsões -- Chorava, mas era um chorar amargo e tremulante...

-- Tudo silencio!... Meu Deus! perdão para ella. Coragem! — disse levantando-se
subitamente e chegando-se á mesa escreveu uma carta; chamou um criado e entregou-a. Depois
que o criado se retirara, estava imóvel no meio do quarto, as pernas trementes, as faces roxas, os
olhos parecendo sahir-lhe das orbitas; deu alguns passos estendendo os braços; parecia ver
alguma visão, a que queria chegar, dizendo com voz moribunda: -- Branca! Branca! porque me
mataste...

Não poude mais, as pernas sem força deixaram-no bater a face no sobrado...

XIII
Duas horas depois, Augusto de Figueiredo recebia a seguinte carta do sobrinho:

Jeronymo de Figueiredo”
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Branca

Augusto de Figueiredo

Jeronymo fazia o seguinte soliloquio depois da leitura:
-- O calculo vai bem, mas ainda resta muito a vencer. Branca está no quarto; sam dez

horas: ás onze deve cá estar gente de Pangim a dar-nos pezames. É quando se decide a sorte.
Embaço o publico com uma scena pathetica e de estalo, ou me reconhecem como um malvado!
Na segunda hypothese o que me succede? Preso?!...Não. O cavallo está já arreado, dous bons
revolveres me defenderão, e em pouco estarei no território britânico. Bravo! isto é que é calcular!
E na primeira hypothese?... Que fortuna! talvez homem mais rico de Goa!... Mas Jorge virá?
forçosamente. Aquelle tolo hade querer ve-la, e naturalmente suppõe que a desposa. Eu te
arranjarei boa cama. Coragem Jeronimo! A partida está quasi ganha...

Jeronimo esteve algum tempo a espreitar á janella. Algumas manchilas e o galopar de
cavallos anunciaram-lhe a chegada de gente da capital.

O cynico entrou no quarto de Branca com serenidade de justo e disse atirando-lhe a carta.
-- A vingança progride — e retirou-se.
Branca estremeceu.
Jeronymo, com fingida tristeza, enxugando as lagrimas, recebia as senhoras e cavalheiros

que n’aquelle instante entravam na salla. Esforçavam-se todos por consola-lo, mas o hypocrita
chorava mais dizendo: — Infamia! Infamia!...

-- Infamia! — diziam espantados.
— Infamia! Oh! infamia! repetia soluçando.
N’este comenos, Branca pallida, com os cabellos soltos, olhos espantados, e lagrimas

correndo-lhe pelas faces, atravessava a sala com uma carta na mão.
-- Misericórdia! -- disse ella com voz quasi extincta cahindo aos pés de Jeronymo.
-- Branca!? -- exclamaram todos — Pobre Branca!
— É uma adultera que pede perdão do crime! -- bradou Jeronymo arrancando-lhe a carta.
-- Impossível! responderam.
-- Queira ler a carta em voz alta — disse entregando a carta a um cavalheiro.
Branca estava quasi sem sentidos. Aquella alma angélica nunca concebera maldade e

desgraça — Acabada a leitura recuaram todos de involuntário terror!
-- Infamia! — clamaram.
Vil!...gritou o malvado arremessando Branca com o pe.
-- Oh! perdão! perdão! — repetia a desgraçada com voz que confrangia o coração.
— Rameira!
— Augusto! — fallava ella em delíquio contorcendo-se no chão.
-- Mataste-o ingrata!...
-- Quem é o seductor ignóbil? -- perguntaram algumas vozes.
-- Jorge da Cunha.
-Jorge!! -- exclamou D. Adelaide.

Augusto de Figueiredo tinha morrido. Parecia que ainda chorava...
No dia immediato, dizia-se em Pangim que Augusto de Figueiredo morrera de apoplexia

cerebral, e a causa todos ignoravam. Ás dez horas do mesmo dia, um homem entregava a
Jeronymo uma carta ditrigida a Branca, em letra quasi imperceptivel e marejada de lagrimas.
Rezava assim:

Sinto a morte bem perto. Quando receberes esta, já não viverá quem a escreve; Sei tudo,
minha esposa. Deixa-me na derradeira hora chamar-te assim, Branca.

Deshonraste meu nome e o da minha família, mas perdoo-te, porque d’aqui a pouco não
sentirei opprimido do oprobrio, que despiedosamente lançaste sobre mim.

Estes últimos momentos meus sam horríveis!... Poderá eu encravar os dentes no coração do
malvado e mastigar-lhe as fibras de bronze...mas estou fraco...vai-me faltando a vista...

Foge se poder á vingança de meu nobre sobrinho e lembra-te sempre, Branca, do velho, que
possuindo-te, idealisara o ceu n’este mundo.
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— Jorge?! — disse Branca esforçando-se por levantar-se — Morto já?!...Oh! que esta
innocente... juro que o está. Augusto!...Basta, algoz....

-- Chama ao marido algoz do amante! Que demonio é este, meu Deus!...Indignai...Tirem
essa mulher d’aqui — disse o perverso a alguns criados, que conduziram a infeliz para o quarto
abrasada em ardente febre.

-- Jorge gritava ella tremula e delirante — Foje, foje...que me mata o assassino...
— E não cessa de gritar peloa amante! Quem diria — dirigindo-se á D. Adelaide — quem

diria minha senhora que Branca, parecendo tão boa e virtuosa podesse ser seduzida por official
tão infame? -- perguntou Jeronymo.

— He admiravel!
— Incrível!...
-- E ella a gritar pelo amante! retorquiu D. Adelaido.
-- Chamar assassino ao marido! acrescentava mais um.
-- É caso inaudito!...
-- Como se enganam as aparências! Aquelle Jorge!
-- E Branca!?...
-- Todos sabem certamente — disse Jeronymo -- a louca paixão que meu infeliz tio

consagrava áquella vibora. Veio ter comigo primeiro, e confessou-me tudo com lagrimas nos
olhos... chorava como criança! Offereci-me para pedir a mão de Branca ao pai; não quiz: o velho
era orgulhoso, tinha nobre orgulho, hereditário na nossa familia... Nunca pensei que seria trahido
amor tão puro! Suspeitei como muitos no baile de v. ex.a e dei a entender a Jorge.

-- Também extranhei que conversasse tanto com Branca — replicou D. Adelaide.
— He verdade -- disseram algumas senhoras.
— Hontem — prosseguiu Jeronymo -- dirigi-me á casa de v. ex.a a procura d’elle para pedir-

lhe se deixasse de tão vil intento. Não estava, e eu nem quiz attender ás instancias de v. ex.a que
me pedia para que me demorasse. É que uma idea passou-me pela mente. Branca não estava aqui.
Corro ao seu quarto e vejo a porta fechada: ouço rumor, bato, não me abrem, mas a porta deceu
por fim!...O infame vinha armado!...

— Agora é que sei — disse D. Adelaide — porque foi para Pangim hontem á noite,
tencionando partir hoje. Estava distrahido e não respondia ás minhas perguntas...

-- Não quero estar nem um momento na vivenda em que foi deshonrado meu tio —
interrompeo Jeronymo -- Preciso chorar para allivio da dôr. D’ella não quero vingança; mas o
seductor tem que me dar horríveis contas — A perversa que fique só no seu leito de ignominia.
Fujamos.

-- Vem para minha casa — atalhou D. Adelaide tomando pelo braço o millionario.
-- Aceito o favor e agradeço. Vou dar algumas ordens e volto já.
Jeronymo entrou cautelosamente no quarto de Branca, que tremia em convulsões. Chegou

mansamente junto ao leito, tirando da bolça um vidrinho. Branca abriu os olhos, e sentou-se com
muitoesforço.

— Quer remedio? perguntou elle em tom que fez tremer a victima.
-- Da-m’o. Vou beber o que contém, porque quero a morte; mas diz-me a verdadejorge

existe?
-- Morreu hontem.
Branca bebeu todo o liquido que continha o vidrinho.
-- Deus nos julgará -- disse ella deixando cahir a cabeça sobre o trevesseiro.
-- Deus é o dinheiro que eu tenho -- respondeu o atheu retirando-se.
— Minha mãil... a tua predição realisou-se. Agora também levanto os olhos para o ceu,

porque a terra vejo-a em sangue... a virtude é crime... o crime virtude...
XIV

A casa estava deserta. Branca, só no seu leito de dôr, esperava o momento extremo com
resignação christã. Todos a tinham abandonado.

Sentiu uma mão que tocava á sua -- era Jorge.
--Jorge !...é um sonho! uma ilusão.Jorge...morreu.
-- Branca!...
-- Elle a fallar-me e eu a ouvi-lo. Estou perto da morada de Deus!
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— Sou Jorge, Branca!... sou Jorge.
— Jorge de luto?!... e eu a ouvir-lhe a voz... elle foi morto.
-- Não foi, não -- disse o mancebo com frenesi -- Quem te disse que fui morto?
-- Não foi?! — disse ella abrindo os olhos, que pareciam sahir dos orbitas.
-- Vim dar pezames pela morte de Augusto, mas não encontrei ninguém em casa.
-- Vista luto pela minha...disse Branca com voz debil.
-- Branca !!... — exclamou Jorge tomando-lhe a mão -- Meu Deus!..Branca! Branca!
-- Tinha um pressentimento de que vivia — continuou ella com voz que se não ouvia quasi -

- mas não podia soffrer tanto. Naquella... mesa está uma carta para si... lea... e saberá tudo...
Jorge dirigiu-se á mesa, e abriu a carta; mas não pode le-la.
Branca estendeu os braços na direção em que elle estava. Hia restituir a alma ao seio do

Altíssimo.
Um ruido grande não poude distrahir Jorge da concentração em que estava Junto ao leito da

moribunda -- Alguns cavalheiros, quatro soldados e um official, e Jeronymo á frente d’elles,
appareceram no limiar do funesto quarto.

-- Não basta a morte do marido! — bradou o assassino apontando Jorge, que chorava aos
pés da moribunda — quiz outra vez aviltar o leito conjugal.

Entraram todos arrastando o innocente para fóra.
Quiz defender-se, perguntou o que significava; não houve resposta. Jeronymo acercou-se do

leito e pronunciou ao ouvido da moribunda as seguintes palavras:
-- A vingança está completá.
Pela ultima vez, Branca abriu os olhos, fitou-os no ceu e expirou...

XV
Havia cinco dias que fallecera Branca. Jeronymo tinha-se recolhido Já para Pangim. A casa

em que morava era a de seu tio, de quem agora elle herdara.
A sua consciência estava tranquilla, não era a tranquillidade que gera a virtude, mas a que

nasce da convicção de que o crime era ignorado por todos, e só pressentido por sua consciência.
Jorge, a quem elle desgraçara, estava preso, com a convicção de sua innocencia, mas a voz

do mundo inexorável na condemnação, dizia qie o vira junto á adultera, a macular o leito
conjugal.

Um creado annunciou Arnaldo de Lima. Jeronymo estava sentado, vestido de preto, e com a
cabeça recostada á palma da mão. Admirou-se de não ver Arnaldo de Lima vestido de luto, mas as
intenções d’este não eram dar pezames, eram outras.

Arnaldo dirigio-se lentamente para Jeronymo, que não se levantara da cadeira, como
indicando profunda triesteza. Estendeu-lhe a mão; Arnaldo repelliu-a com gesto de desprezo,
cruzou os braços e fitou-o firme com o olhar de escarneo e raiva. Inquietou-se Jeronymo, quiz
encara-lo com firmeza; mas os olhos baixaram-se obscurecido!

— O senhor vestido de lucto! — disse Arnaldo -- Devera vestir-se de gala. A morte de seu tio
e da sua mulher não lhe causaram senão contentamento! Tire essa mascara de hypocrisia; d’aqui
a pouco todos conhecerão o criminoso com toda a sua perversidade!

-- O senhor Lima veio-me insultar em minha casa? ou assassinar-me talvez?! — perguntou
Jeronymo perturbado e inquieto, porque a consciência n’este momento lhe recordava que era
criminoso, e que o crime poderia ser descoberto.

-- Infame! — disse Arnaldo com desprezo -- O assassino suppõe todos assassinos.
-- Mas não posso conceber -- replicou Jeronymo, recobrando animo — porque o senhor

vem insultar em sua casa um homem, que não fez mal algum, e a quem acaba de succeder uma
desgraça.

-- A de ser criminoso? não é assim?
Jeronymo quiz retirar-se; Arnaldo ordenou-lhe que ficasse, com gesto imperioso.
-- Pois quer ordenar-me em minha casa? Isto é realmente comico...
— Fique! -- gritou Arnaldo, com um modo e olhar que meteram medo ao criminoso,

obrigando-o a ficar.
Jeronymo achava-se humilhado.
— Parece-me que não vem com boas intenções...
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— As minhas intenções sam magnificas, não se assuste, não sou assassino. Vou-lhe dizer
porque vim. Como sabe moro em Panelim, ouvi o trágico acontecimento que teve lugar no dia
immediato áquelle baile, no campo, a que o senhor assistiu e eu também. — A voz do mundo dizia
que Augusto de Figueiredo morrera de desgosto, conhecendo a infidelidade da mulher que elle
tanto amava. Branca, vendo o crime descoberto, envenenara-se; o pai estava loucol; Jeronymo, o
bom Jeronymo, chorava triste e inconsolável; e Jorge, o malvado, que fora encontrado junto ao
leito da amante até quando ella espirava, estava preso. Era pois isto o que a voz do mundo dizia, e
ainda o diz, mimozeando Jorge e Branca com epithetos os mais infamantes e torpes, e elevando o
sr. Jeronymo de Figueiredo ás regiões das nuvens e cingindo-o d’uma aureola invejável e
offuscante.

-- Não sei porque se dá ao trabalho de contar-me o que todo o mundo sabe...
-- Não se impaciente. Vai ouvir novidade. Quando me contaram esta tragédia, fiquei em

duvida, se o caso seria verídico, ou se o autor delia era o sr. Jeronymo (que tem muito geito para
isto) embora os editores mutilassem-na depois. Não sei se sabe que vou em breve para Bombaim?

— Não sabia.
-- Tento ver se me emprego la, já que a litteratura não valle nada n’esta minha ingrata

patria. Sei soffrivelmente o inglez e possuo somente trinta rupias que me restaram do património.
Mas antes de partir-me a voz da verdade desmentirá a vozo do mundo...Quer saber o que me
levou a hypothese de que o senhor poderia ser auctor da tragédia?

-- Não me interessa nada saber replicou Jeronymo fingindo indifferença.
-- Lembra-se do que me disse na dia do casamento de seu tio? — “A mulher do tio será

mulher dosobrinho.”
— Não me recordo d’isto.
-- Hade recordar-se. Até por sinal estava desviado do estado normal...
-- Então era o espirito que fallava.
-- É possível, mas serviu-me de muito o seu dito. E vou-lhe dizer a verdade: o senhor, apezar

das ameaças que fez a Branca, não poude conseguir d’ella a promessa de ser sua esposa depois da
morte do tio. Isto causou-lhe um odio á infeliz, que nunca desceu da dignidade de mulher casada.
O sr. espreitava-a sempre, surprehendeu Jorge a fazer uma confissão d’amor a Branca, e notou
que esta indicava-lhe um sentimento que era mais que amizade. O seu plano ficava frustrado. Se
seu tio morresse, Branca seria esposa de Jorge. Que fazl Escreve ao marido que surprehendera a
mulher com um amante; morre Augusto de Figueiredo, e para que a calumnia ficasse occulta e o
plano vingasse, envenena Branca...

— Quem contou ao sr. estas misérias?!!...
-- Tenho provas de tudo, perverso.
Pintou-se no rosto de Jeronymo a mais viva afflição e susto. Suppos-se perdido.
-- Dá a sua palavra d’honra que possue provas?!...
-- Que lhe importa isto se está innocente?
-- Senhor...
Estava desesperado. Cambaleando fez menção de retirar-se.
-- Para onde vai?
-- Oh! deixe-me retirar...
-- Advinho a sua intenção, vai a procura d’uma pistola d’algibeira da calça -- cá tenho um

magnifico revolver.
Ficou agonizante.
— Perdoe-me! -- disse Jeronymo cahindo-lhe aos pés, com lagrimas nos olhos -- Por quem é,

deixe-me viver em paz.
-- Bravo! Um millionario aos meus pés! Da-me certo orgulho. Dir-se-hia que sou imperador

do império celestial... Rojas-te, verme, aos meus pés. É a virtude que sobe e o crime que beija o
chão.

-- Não me rojarei ao chão! -- bramia Jeronymo, erguendo-se bruscamente -- Não! Hei de
ser altivo!...

-- Prometheu roubando o fogo ao ceu, não negava o crime, e conservava-se altivo. Antes
isso!

-- O senhor não tem nenhuma prova.
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é?
-- Desejaria.
— Cautela! se passa a alguém o que lhe vou dizer, pincho o punhal sobre si.
-- Pode estar descançado.
-- Palavra de portuguez?

-- Está enganado.
-- Juro que não tem prova alguma, nem podia ter.
-- Conhece esta lettra? — perguntou Arnaldo, mostrando um papel escripto.
— É de Branca!...
-- É uma carta a Jorge. Conta tudo minuciosamente.
— Isso não prova nada. É carta de Branca ninguém a acreditará. Pode-se tomar como

combinação entre ambos, e eu direi que o senhor também concorreu...
-- Fazia engolir-lhe uma bala se dissesse meu nome.
— Bem vê que não há prova alguma.
-- É destro assassino! -- disse Arnaldo rangendoos dentes.
-- Senhor Lima! seja meu amigo.
-- Amigo d’um assassino?!...
-- Dá licenca? -- disse Jeronymo, retirando-se aos seu gabinete contíguo á sala, tocado de

súbita idea.
Arnaldo aperrou o revolver, nãosabia quaes as intenções d’aquelle homem...Sentiu o tinir

d’oiro dentro do gabinete!...
-- Oiro exclamou Arnaldo — Eu sou pobre! Nunca roubei; aquelle monstro é rico, e eu não

posso desmascara-lo! De que serve ser virtuoso?!...
Jeronymo voltava com um sacco de dinheiro, que pousou sobre uma mesa, e vasou-o...era

tudo ouro! Os olhos de Arnaldo brilharam fascinados. Satanaz tentava-o.
-- Sr Arnaldo! -- disse-lhe Jeronymo -- Ha pouco disse-me que ia para Bombaim, e que não

tinha senão trinta rupias. Rogo-lhe que não vá para Bombaim, e que acceite este oiro, que lhe
offereço. Não ha provas nenhumas contra mim; a carta que possuo, pode somente acordar
suspeitas, mas eu sou rico... Sabe quanta magia tem a riqueza. Concorda?... Façamos as pazes;
entregue-me a carta, e não diga palavra que possa me comprometter.

-- Mas isto seria uma infamia da minha parte. Jorge confia-me a carta para desmascarar o
senhor...

-- O que lucra o senhor arvorando-se em defensor de Jorge! Nada! Em quanto eu offereço-
Ihe meios para comprar prazeres, que constituem o Eden terrestre! Alem d’este oiro,
comprometto-me a dar-lhe annualmente, duas mil rupias!...

-- Está dito! -- exclamou Arnaldo -- Façamos as pazes.
Apertaram as mãos: mas Deus amaldiçoou esta união criminosa!... Arnaldo entregou-lhe a

carta.
-- Exigo mais uma condição. Hade escrever cousa que o possa comprometter.
-- Entendo. Tem receio de que eu não cumpra a minha palavra. Venha ao meu gabinete.
Arnaldo escreveu o seguinte:
“Eu, e Jeronymo de Figueiredo, envenenamos Branca de Athaide e Figueiredo.

Arnaldo de Lima.”
-- Não foi isto uma comedia?! — dizia Jeronymo, depois de Arnaldo se retirar -- Tanto

barulho !...e por fim o monte pariu um rato — ria-se sem se poder suster.
XVI

Fazia um anno que Jorge estava preeso, e anciando a liberdade, entretinha relações com um
companheiro de prisão que morava num quarto contíguo ao do malaventurado official, na
esperança de que lhe poderia servir de auxilio para seu livramento. O visinho de Jorge fora
soldado do batalhão provisorio; matara um seo irmão, e diversas pessoas, e por suas heroicidades
se achava encarcerado. Para afugentar a tristeza que o oprimia a miudo e o horror que lhe
causava a apparição das suas victimas, segundo dizia a Jorge, bebia alentados copos de
aguardente.

-- Ó meu visinho, hoje vejo-o muito preocupado!
-- Oh!...-- disse elle voltando-se -- Ando cá a parfusar numa certa cousa. Quer saber o que
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com uma pedra, meu sargento — respondeu Jorge com voz fingida,
passeando no lageado da porta.

-- Vê se dormes, como costumas — replicou o sargento.
O assassino ficara ferido no craneo e pescoço, a cara estava toda escalavrada de

baionetadas; no peito do soldado estava enterrado o punhal até o cabo. Que fazer? não podia
perder tempo...Feliz idea passou-lhe pela mente, d’estas, que accorrem somente em horas
afflictivas. Correu ao seu quarto e vestiu-se d’outro fato, o que trazia antes, poz-lo no corpo do
assassino, cujo fato levou saindo da prisão, e lançou ao Mandovy preso a uma pesada pedra.

-- Palavra de portuguez.
-- Estou a dar voltas ao miolo para ver como me heide escapar da prisão.
-- Não poderia acompanha-lo?
-- Perfeitamente, e até fugíamos com mais facilidade. Porque não me disse isso ha mais

tempo?
— Tinha receio que me denunciasse.
— Pois não tenha.
-- Agora não tenho.
-- Adeus amigo. Preciso engenhar o plano. Á meia noite estarei no seu quarto.
A sineta da cadeia dava meia noite. O carcereiro tinha ja revistado os quartos dos presos, e

dormia somno solto. Havia profundo silencio dentro e fóra do edifício. Jorge estava só e acordado:
o quarto era apenas alumiado por uma frouxa luz. Percebeu que alguém abria a porta e logo
depois appareceu o assassino. Trazia uma chave na mão direita e na esquerda um sacco.

— Tudo dorme disse elle de manso -- Pega n’este sacco; contém muito ouro...Escalda-me a
mão porque é roubado...Meu irmão persegue-me ha tres dias...lá está elle perto da porta, vê?

— Não vejo nada.
-- Ahi perto da porta...
— Está lá escuro como breu, como posso ver.
-- Repara...
-- Onde homem? Está louco?
-- Desapareceu já... Bem; esta chave é do portão. Ha dois mezes que ando a cata d’ella;

hontem soube que ficava debaixo do travesseiro do carcereiro...
— Assassinou-o!?...
— Não foi preciso.
-- Agora que pretende?
-- Fugir.
-- E o portão?
— Está aberto já.
— Ninguém percebeu?
— Sou destro no officio.
-- Mas o guarda?
-- Sangro-lhe — disse o assassino tirando do cano da bota um punhal.
— Isso não!
-- Então offereço-lhe um punhado d’ouro.
— É melhor.
-- Agora resta embaçar o guarda, e depois tocar as canellas para as terras inglezas. Espere-

me aqui...
-- Ouço rumor...! --
O assassino apurou o ouvido.
— É o carcereiro que resona.
E sahiu do quarto com um punhal na dextra, depois de tirar do sacco uma mão cheia de

doblas, que meteu na algibeira da calça.
Jorge estava ancioso pelo resultado. O coração palpitava-lhe apressado e forte, a respiração

era anhelante. No fim d’alguns minutos ouviu pequeno barulho...Sahiu...e viu á porta da cadeia
dois corpos sem vida, o do assassino e da sentinela...

-- Que é aquillo? — perguntou de dentro o sargento que acabava de acordar do somno
n’aquelle momento.

-- Embaracei-me
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-- Serei eu o instrumento da justiça divina? -- disse Jorge respirando o ar livre da noite—
Faz justamente um anno que eu fugia do campo, jurando nunca mais ver Branca...Então meu
coração palpitava d’amor, e hoje só respiro vingança!... Não é vingança; é uma missão difficil a
cumprir; rehabilitar a honra d’uma mulher, a quem a voz do mundo chamou adultera, lavar a
nodoa de infamia com que me conspurcaram, e mostrar o caluminiador em toda a hediondez de
seus crimes, marcando-o com o estigma indelevel d’opprobriol...

Dizia-se na cidade no seguinte dia que um preso fugira da cadeia; e que Jorge da Cunha
fora morto luctando com a sentinella. Com effeito, a cara do assassino estava tão despedaçada que
seria impossível reconhece-lo com o fato de Jorge da Cunha.

Jeronymo alegrou-se com a noticia. Estava livre do unico homem que poderia persegui-lo.
Este homem, dizia a voz do mundo, merecera seu castigo

XVII
Passara um anno depois do funesto acontecimento.
A lua espalhava sua melancólica luz. Era o primeiro dia do carnaval, que n’aquelle anno

corria com muita pompa e explendor.
Quem é aquelle homem que anda ao pino da meia noite, com um rico trajo grego, e um

sorriso de jubilo que se lhe irradia pela face?
É Jeronymo.
Sorria-se do mundol ou pensava talvez no seu casamento, que deverá effectuar-se no ultimo

dia do carnaval.
Estava n’estes penamentos quando ouviu uma estrepitosa gargalhada, e viu ante si um vulto

de alva e comprida barba, e vestes brancas, que desciam até cobrir-lhe os pés. Dos olhos parecia
sahir ascuas de fogo: tinha os braços crusados e estava immovel.

— Ohl está bem caracterisadol — exclamou Jeronymo — Que me queres fantasma?
— Sou um finadol
-- Mas os olhos brilham muito...
-- Os teus de jubilo, os meus de odiol
-- Então que pretendes? deixe-me passar...
-- Que pretendo?!...Quando um tigre está damnado o que se faz? mata-se o tigre. Quando

um assassino deixa apoz si um rasto de sangue feito pela ponta do punhal, o que se faz? mata-se o
assassino para que o sangue deixe de correr,

-- Mas que queres?!...
-- Beber-te o sangue!
-- Não será facil, meu vampiro. Estou armado — respondeu Jeronymo, mostrando-lhe uma

pistola.
--As balas respeitarão meu corpo.
-- Não me metes medo. Não creio em almas d’outro mundo. Estas patranhas sam boas para

velhas e crianças.
O vulto sorriu-se com despreso. Jeronymo estava inquieto e estupefacto.
— Como te atreves andar a estas horas de noite, quando tens o inferno no coração!? Não

tens medo que Deus te fulmine, assassino?... Lembra-se de Bramca que envenenaste, de Augusto e
Jorge que morreram porque tu a mataste, e do pobre pai que enloqueceu.

— Mas quem és tu!?... -- perguntou Jeronymo, perturbado agarrando-lhe pela mão; porém
largou-a logo como se tocara em ferro quente. Era fria como de cadaver — Oh! que fria!...

-- É a mão do finado — disse o phantasma, batendo-a na cara de Jeronymo, que cahiu logo,
sentindo um frio que lhe gelava a face.

Jeronymo não perdera animo. Não acreditava em phantasmas, e tinha para si que era
homem que conhecia seu segredo, e por isso capaz de perde-lo. Este homem, só podia ser Arnaldo,
que estava decidido a trahi-lo. O phantasma retirava-se lentamente, Jeronymo levanta-se de
súbito e dá um tiro.

-- Covarde, que foges!
A bala bateu como se fora n’um corpo de metal, e recuou!
-- Eu covarde! — respondeu o vulto, voltando-se e aproximando-se do assassino.
Jeronymo dá segundo tiro; mas a bala tornou a recuar!
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E o vulto retirou-se vagarosamente — Jeronymo estava como se acordara d’um pesadelo.
Tinha medo agoral Esteve algum tempo sentado na relva.

-- Não acredito em almas d’outro mundo! — disse elle pondo-se em pé depois de o vulto
desapparecer -- Aquella voz é de Arnaldo. Vestia cota de malhas. Arnaldo trahe-me. Desde que
Jorge morreu, tenho notado tristeza em seu semblante; dir-se-hia que o remorso o
atormenta...Mas Arnaldo é homem de fibra forte, está em Panelyn, disse-me que não vinha ao
carnaval... Quiz-me enganar! Oh! mas eu conheci a sua voz e notei a tristeza!...ninguém mais
conhece o segredo!

Era o dia que seguia á noite, em que Jeronymo tivera tanto susto.
Passara anoite sem dormir.
O relogio da sala batia seis horas.
Estavam na casa de jantar Jeronymo sentado á cabeceira da mesa e Jorge ao lado direito; o

jantar estava a findar. O nédio rubor da face indicava que tinham feito repetidas libações a Bacho,
todavia, os olhos não eram turvos, pois se presavam de fortes bebedores.

Jeronymo apenas se levantara de manhã, mandou seu caro a S. Pedro, convidando com
instancia Arnaldo de Lima para o jantar. A tristeza que effectivamente este sentia ha muito parecia
a Jeronymo confirmar sua suspeita. Arnaldo também notara em si certa repugnância ao encara-
lo, e muito mais em estar na sua companhia. As suas visitas tornaram-se agora raras, de
quotidianas que eram n’outro tempo.

Jeronymo advertira tudo, cogitou na causa e suppo-lo asseteado de remorso por lhe vender a
carta que Jorge lh’a confiara, e que podia abalar a sua reputação, senão perde-lo.

-- Amanhã -- disse elle a Arnaldo -- é meu consorcio. O mais intimo amigo meu, não
precisa de convite para me honrar com mais esta prova de amizade.

Jeronymo observava o effeito que faziam estas palavras no semblante de Arnaldo -- Este
sorriu-se, mas era um riso forçado e que indicava qua a palavra amigo não a acceitava por
convicção.

— É verdade! a saude da tua noiva.
-- Antes tarde...
-- Estava distrahido...
-- Assim estás ha muito tempo!
Beberam a saude.
-- Paulo! — disse Jeronymo ao creado que servia a mesa — Hoje é vespera de meu

casamento, e segundo dia de carnaval. Quero que reine alegria n’esta casa; distribua á noite aos
creados aqulla ancoreta de vinho tinto, que está debaixo do almario; e tu podes retirar-te e fecha a
porta.

-- Porque mandaste retirar Paulo? -- Pergunta Arnaldo, depois de o criado se retirar.
-- Arnaldo! disse Jeronymo — Acho em ti mudança notável! Eras folgazão e vejo-te agora

sempre triste!
— É illusão tua, caro Jeronymo — respondeu Arnaldo, procurando dar animação ás feições.
-- Não me illudes, Conheço bem os homens!
-- Mas se não estou triste!...
— Agradeço-te a pouca confiança que depositas em mim.
-- Talvez te rias do que te vou dizer. Ja que notaste em mim tristeza é mister que te confesse

a causa -- Hade rir-te, que me importa; chorarei admirando a tua organização!...Ignoras
porventura a causa tu, que conheces tão bem os homens?

— Suspeitei...
Arnaldo encheu de vinho um copo d’agua e bebeu metade.
— Desde que me seduziste com o teu ouro, somente este liquido pode diluir em parte os

tormentos que me magoão -- disse Arnaldo bebendo o resto -- Porque não me queima elle a alma
e a reduz a cinzas?!...

Jeronymo deu uma estridente cachinada.
-- Estas realmente sublime!!
-- Ri-te! -- exclamou Arnaldo com olhar feroz -- Ri-te da minha desgraça que és um cynico!
-- Arnaldo -- disse Jeronymo querendo moderal-o -- Tu, philosopho, acreditas n’estas

puerilidasdes? tu, que não ha muito eras Rabelais da epoca, que dirigia sarcasmos, que todos
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temiam e respeitavam!... Chamas-me cynicol Sou-o confesso que o sou; o mundo ri-se de todos
aqueles que não se riem d’elle, e eu não quero ser escarnecido!

-- Então não era eu o criminoso!
-- Entendes o que é ser criminoso!? A sociedade sempre foi a mesma; nunca soube a

verdadeira significação da palavra virtude, e tu queres criar o ideal que não existe!
-- Essa é a religião de cynico -- disse Arnaldo erguendo-se — Se a virtude fosse uma palavra

vaga, a consciência não existiria, e Deus seria uma chimera!
-- Pois acreditas em Deus ?! -- perguntou Jeronymo rindo-se.
-- Oh! se acredito!...como não heide acreditar, se sinto o abutre de Prometheu a roer-me as

entranhas! Tudo me causa inquietação e susto! A morte ser-me-hia mais suave que este viver
atormentador; todavia, não posso suicidar-me porque quero a expiação, e talvez não tivesse
coragem!...Quando ando por aquellas ruas da cidade velha, a soada de meus passos parece-me o
estrepito das campas das victimas, que procuram sahir para me amaldiçoar...temo que cahia
sobre mim, fujo, corro... e então percebo o toque dos sinos como dobre de finados!... Lembro-me
de Branca, com cuja honra brinquei, de Jorge que talvez não morresse se não lhe fora
trahidor!...Depois, ouço risadas infernaes, e vejo phantasmas medonhos que me apontam com o
dedo gritando: trahidor! trahidor!... Cháio então de joelhos, confesso o crime, digo: “Meu Deus!
perdão para o peccador!” e tudo desapparecel...

— Puerilidade!...
— Não é puerilidade Jeronymo, é o castigo da trahição! se eu manifestasse o crime á

sociedade, teria a punição que ella me imporia, mas salvaria a honra de duas pessoas que já não
existem, e Deus me perdoaria! Oh! seria a minha expiação!...

— E eu seria trahido!
-- Tu Jeronymo, podias fugir com todas as tuas riquezas, porque escarneces da honra!
-- A cidade antiga é solitaria e triste, é melhor que te mudes para Pangim — disse Jeronymo

levantando-se — Vem ao jardim tomar fresco. A briza hade dissipar os fumos do espirito. Quero
ver se és poeta, já que não és philosopho.

Jeronymo desceu uma pequena escada, e abriu uma porta, que dava para o jardim. Arnaldo
seguia-o taciturno e pensativo; parecia não dar attenção a que o outro dizia.

Jeronymo notava a abstracção de Arnaldo, fechou á chave a porta, observou as janellas que
davam para o jardim, e viu todas fechadas como se fora de proposito.

O jardim tinha outra porta, que estava trancada, e olhava para uma estreita rua.
-- Que lindas dhalias! não achas, Arnaldo?
-- Sam mui lindas.
-- A minha noiva gosta muito d’ellas!
-- Arnaldo tornara-se outra vez pensativo
-- Não vês aquella cova algum tanto profunda e comprida? — disse Jeronymo

encaminhando Arnaldo junto a uma cova — Quero aqui semear algumas dhalias juntas; dizem
que quanto mais profundas semeadas, melhores flores dam. Oh! que lindo hade ficar! uma alia de
dhalias!

Arnaldo parecia não ouvir-lhe.
-- Arnaldo! — prossegue Jeronymo para despertar a attenção -- Tu que és poeta por

natureza, não desejarias antes uma sepultura, aqui entre as flores?
-- Sim! — respondeu Arnaldo esporeado com a idea de morte — Antes entre flores do que no

cimiterio, onde ficaria talvez sempre, e sentiria o cheiro dos cadveres e o estalar das caveiras!...
Jeronymo recua um passo, tira da cinta um comprido e agudo punhal, e crava-o pelas

costas, arremessando Arnaldo com o antebraço esquerdo para a cova!... O sangue jorava em
borbulhões pela entrada e sahida da ponta do ferro, que o trespassara!...O infeliz tenta levantar-
se, mas outra punhalada dada com toda a força pelo assassino estende-o de novo!...

Arnaldo de Lima dirige os braços ao ceu.
Meu Deus! -- diz o contrito em vascas de morte -- Jorge da Cunha está vingado. Perdão

para o infeliz!
-- Eis a casa que te arranjei! — exclamou o malvado -- É o crime que sóbe e a virtude que

morde a terra.
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Dirigiu-se depois a um canto do jardim, tirou d’entre os arbustos em sacho, e encheu a cova
até tudo estar nivelado. Abriu a porta que dava para a casa e retirou-se.

Jeronymo dissera aos creados que Arnaldo se retirara pela porta do jardim e sahiu da casa
com o semblante socegadol

Logo depois, um homem entrava no jardim, pela mesma porta. Parecia ter estado escondido
na casa — Era o mesmo phantasma que apparecera a Jeronymo!

Seu olhar era indagador e parecia procurar alguma cousa.
-- O barril tem sufficiente narcotico...Arnaldo não sahiu com Jeronymo! Sahiria por esta

porta?... O assassino era capaz de de mata-lo. Este acho aqui!...
E o phantasma, como se lhe passara súbita idea pela mente, cava com muita pressa o logar

sobre que está o sacho.
-- Oh! que malvado!!! — exclama horrorisado, vendo o cadaver de Arnaldo.
Alta noite, Jeronymo entrava em sua casa. Estava escura, e a porta aberta. Quem a deixaria

assim? — os creados não respondiam. No seu quarto havia apenas uma vela acesa.
Jeronymo fazia o seguinte soliloquio. -- Sou o homem mais feliz que conheço! Que

felicidade mais se pode esperar n’este planeta, em que o bicho homem diz ser rei! Eis-me senhor
de grande riqueza, e ámanhã, o maior capitalista de Goa!... É verdade que assassinei Arnaldo,
envenei a excelentíssima esposa de meu tio, de cuja morte foi eu causa como também do officiaí
que teve o atrevimento de ser meu rival!...Mas o que quer isto dizer?

O sentimento é uma questão de educação a conscienciencia é elastica como a guta-percha, e
a voz do mundo variavel como a pelle do camaleão!

Quem dirá que Jeronymo de Figueiredo, tão honrado e generoso assassinou seu amigo
Arnaldo de Lima?!...

-- Eu! -- disse uma voz.
Era o phamtasma.
Arnaldo!! -- gritou a Jeronymo horrorisado, pensando que o golpe não fora bem dado, e que

alguém poderia te-lo salvado.
-- Não é Arnaldo! disse o vulto apontando com o dedo para um canto do quarto, onde se via

o cadaver de Arnaldo, que ainda escorria sangue.
Jeronymo sentiu tremer involuntariamente seus musculos!
Ora olhava para o cadaver, ora o vulto, como certificando-se da realidade, as pernas

tremiam-lhe cada vez mais; segurou-se com a mão esquerda a um movei, e todo o corpo e o
movei tremia também. O phantasma olhava-o fixo; aquelle olhar coruscante penetrava-lhe até a
medula dos ossos, e paralysava as fibras do coração!

-- Deixa-me em paz — disse em fim com voz abafada e tremula — Phantasma!...Quem és tu
phantasma, que assim me persegues?...

O vulto deixa cahir a comprida e alva barba. Era Jorge da Cunha!
-- Meu Deus ! — disse Jeronymo cahindo por terra.
Jorge aproximou-se.
— Phantasma de Jorge da Cunhal — gritou Jeronymo -- Em nome de Deus te conjuro que te

retires, alma d’outro mundo!...
— Já acreditas em religião? Não sabes que Deus me manda para te castigar, réprobo

assassino! Não foste tu que deshonraste Branca e depois a envenenaste, que causaste a morte de
teu tio e de Jorge da Cunha, e que assassinaste Arnaldo de Lima? Porque tremes? Porque tremes,
assassino calumniador?...

-- Perdão!...
-- Deus quiz-te elevar até o cume da felicidade gerada pelo crime, para te precipitar no

incommensuravel abysmo de castigo...Tua riqueza será destribuida aos pobres...
— Misericórdia!...
-- Teu nome marcado com selo indelevel de infamia!...
-- Basta isto, meu Deus!...
— Isto pouco te importa! A honra de Branca, Augusto, e Jorge será recuperada, e quando

ámanhã Nova-Goa alvorecer com o casamento do honrado Jeronymo de Figueiredo encontrará o
teu cadaver e todos gritarão: assassino! assassino!-

-- Oh! deixe-me a vida ao menos até ámanhã -- disse Jeronymo chorando.
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CONCLUSÃO
-- Assim é a voz do mundo — me disse o padre, depois de contar-me a historia — Como elle

aprecia os factosl Diziam todos no seguinte dia que Jeronymo de Figueiredo era um assassino. O
cadaver de Arnaldo fora encontrado no seu quarto.

— E Jorge da Cunha?
-- Jorge!...Quando se viu ao espelho tinha os cabellos tão brancos como o meus, estava tão

velho como eu! O mundo ignora que existe.
— Pois Jorge ainda vive?!
-- Tem hoje trinta e cinco annos e parece ter sessenta!
Vi lagrimas nos olhos do ancião. Eu também senti correr pelas faces mais de uma.
Um anno depois passava eu pela mesma aldeia. O sino dobrava melancólico e pausado:

homens e mulheres corriam á igreja com semblante triste. Vi sahir uma tumba!
-- Homem, quem morreria hoje? perguntei a um velho.
-- Um padre portuguez, meu senhor. Era um santo.
-- O padre que morava n’aquella casa?!...
— Sim senhor, o padre Jorge.
-Jorge!...
Era Jorge da Cunha.
Segui o préstito fúnebre atá o cemiterio. Vi abrir a tampa da funerea caixa, e a terra cobrir-

lhe o corpo. Lembrei-me destas sublimes palavras de Lamartine:
Tudo cresce e se renova, menos a vida do homem quando se gasta com as amrguras. Um dia

de lagrimas faz mais estragos nas forças do que um anno de trabalho.

-- Levanta-Te! disse Jorge agarrando-lhe pelo pulso -- Escreva o que te vou dictar.
Jeronymo ergueu-se vacillante, dirigiu-se a uma mesa e escreveu com mão tremula o

seguinte:
“Morro porque reconheço ser um um trahidor vil e infame. Depois de enganar meu tio,

attribuindo uma infamia á sua innocente mulher, envenenei-a também. Jorge da Cunha era um
homem honrado, e eu fiz com que a voz do mundo o chamasse infame. Assassinei Arnaldo de
Lima, que conhecia o segredo, porque suppuz que queria divulga-lo.

A ambição de ser herdeiro de meu tio, e o desejo de vingar-me de Branca que não quiz
acceder á proposta de ser minha esposa depois da morte do marido, levaram-me a fazer quatro
victimas.

O mundo, a quem enganei, não me perdoaria, se, o que confesso, lh’o dissesse em vida -- E
no eu confessar reconheço obra de Deus.

Deixo todos os meus haveres aos pobres, e possa tudo isto servir-me de expiação. Jeronymo
de Figueiredo”

-- E a voz do mundo inda dirá que morreste arrependido! — disse Jorge depois de ler o
escripto.

Jeronymo esperava a morte a cada instante.
-- Deus poerdoar-me-ha?...
-- Deus é misericordioso.
-- Sinto a cabeça abrasada!...
-- Queres remedio? -- perguntou Jorge apresentando um vidrinho.
-- O mesmo vidrinho que apresentei a Branca, meu Deus!...
— Beba veneno, que ella também bebeu
Jeronymo executou.
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POEMAS

Mas a dita nem o tempo

Ai meu Deus! em fim tu partes,
Vaes deixar a terra amada,
Tão bella, tão encantada,
A terra de teu paiz!
Onde á sombra da palmeira,
Repousaste feiticeira,
E do Mandovy á beira
Folgaste outr’ora feliz

Porque partes, porque deixas
A terra dos teus amores,
Da infancia, da luz, das flores.
Tão formosa a rescender,
Para ires tão distante,
Pelo mar vasto, inconstante,
De perigos abundante,
Em outra terra viver?

Cruel fado é quem t’o obriga,
Diz-m’o o pranto doloroso,
Tão amargo, e tão saudoso,
Que te vejo deslisarl
E tu has de ainda, qu’rida,
Mar em fóra, a alma ferida,
E saudades combatida,
Mais lagrimas derramar.

Tu vaes, senhora, tu partes,
Mas tua imagem formosa,
Como d’uma irmã saudosa
Na minha alma viverá.
E do bem que aqui fizeste,
Dos martyrios que soffreste,
O perfume, anjo celeste,
Para o céu voando irá.

E confia em Deus clemente,
Não tires do pensamento,
Que has de ir em salvamento
Ás terras de Portugal;
E em paga do quanto és boa,
Lá nos jardins de Lisboa
Serás mais feliz que em Goas,
Do que na terra natal.

Á despedida da Exma. Senhora*****
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Nova-Goa, 25 de fevereiro de 1861

M. J. da Costa Campos

*****

Os desejos de uma velha

E por isso eu te offereço
Neste canto uma lembrança,
Que me dê a doce esp’rança
De saudade ao trovador.
--Eu bem sei não tem encanto,
Mas acceita que elle é santo
-- Que é regada do meu pranto --
Esta humilde e pobre flor!

Oh que has de!., e talvez dando
Uma lagrima sentida,
Queiras ver a patria q’rida
Do teu nobre coração!..
Mas talvez de mim coitado
Por ti seja deslembrado,
Eu que a ti hei tanto amado
Com amor puro d’irmão.

Não farão em ti effeito,
E olvidar-te do teu peito
Pelo Tejo o Mandovy?
Alguma hora tu não has de
Recordar-te com saudade
Desta terra, da amisade,
E de quanto é charo a ti?

Publicado no Tirocínio Litterario, 1862, abr., n.5,
p.37.

“Já tenho setenta
Quizera morrer
Quem cuida da velha?
Não posso viver.

“Ouvir, já não ouço
Ai! por mais que eu faça, --
E aqui só não pára
A minha desgraça.

“Se vivo mais tempo
Que posso esperar?
Os dias da infancia
Não podem voltar.

“Ver quase não vejo
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* * * * *

Os desejos de um bêbado

Se Jove um dia viesse
a fallar co’o pobre velho
e depois quizesse
escutar o meu conselho,
eu assim lhe-fallaria,
e melhor elle o-faria.

Ora vês -- déste aoglotão
Iguarias a fartar;
Ao avaro, em profusão
Ouro e prata de abysmar;
e até a môças galantes
deste mocetões chibantes.

E assim, tu, ó divindade,
a todos satisfizeste;
porem, dize, por piedade,
dize, ao bêbado o que déste? —

Ai! por mais que eu queira, --
As filhas já gritam
Da minha cegueira.

Janeiro-- 62
L.J. de Souza e Brito

“Olha tu, meu grande Deus,
tudo o que por ti foi feito,
tanto aqui como nos céus,
reconheço que é perfeito...
Mas — perdão — foi só no vinho,
que peccaste por mesquinho!

Pediu e pediu,
Pediu sem cessar, —
Em fim veiu-lhe a morte

E fêl-a calar.

“Sahir, já não sáio,
Não posso eu andar, —
Que vida tão triste
Viver a penar!

“Já tenho setenta
Quizera morrer,
Quem cuida da velha?
Não quero viver. “
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Também faze o mar Interno
de Cerveja sup’rior,
e que quando chegue o inverno,
chova Brandyáo melhor,
fazendo o mar do Japão
de Licor de coração.

Também faze a cada milha
uma fonte de Xerez
tão querido da Sevilha
e do nosso amigo Inglez;
e lá na velha Moscow
um aqueduto de Bordeaux.

Ouve, pois o meu conselho,
que é conselho de hómem velho:

Faze , ó Deus, que o grande Oceano
seja de pura Champanha,
não d’essa de coar-se a panno,
como se-bebe na Hespanha,
mas que tenha a côr do sol,
ou a d’ouro no crisol.

Quero as costas tormentosas
do rico Coromandel
vêr por ondas espumosas,
batidas de Moscatel,
e vêr ‘nestas Lavradio
desde Cochim até Dio.

Essas cascatas famosas
que ahi andam espalhadas,
que nos dêm Licôr de rosas,
inda em botão apanahdas;
e que as aguas do mar Morto
se tranform’em vinho Porto.

Nosso Tejo tão formoso
que inda a Hespanha beijar vae,
tenha o vinho mais mimoso,
seja todo de Tokai,
deste vinho que é capaz
fazer de um velho rapaz.

Faze o golfo de Gasconha
e outros tantos que nos déste,
abundando de Borgonha,
e assim os lagos que fizeste;
e por toda a Cafreria
repuchos de Malvazia.

Quero mais em cada poço
a mais limpida Madeira,
e em casas todas de almoço
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*****

Melancolia1

1 L'nico producto poético que possuímos do nosso estimado amigo e condiscípulo, que a morte ceifou no verdor dos
annos, Luiz Arsenio Marques Corrêia Caldeira, que era capitão graduado do exercito e deputado ás Cortes.

Quando o horizonte roxêa
Da tarde no meigo fim,
Que o poente se semèa
De nuvens de carmezin,
Na vista da serra altiva,
Tu te assentas pensativa,
Junto d’agua fugitiva.
Sob um luar de marfim.

Candida mãe da Poesia,
Que vens sentar-te a meu lado,
Na hora final do dia,
Sobre o monte alcantilado;
Ohl que eu sinto o teu encanto,
Tão doce, tão brando e santo,
Da noite ao negro manto,
No ceo d’estrellas crivado.

Tua pensativa imagem
Se levanta do horisonte,
Se desdobra na paisagem.
S’estende de monte a monte;
E com as azas afaga

Fica assim tudo feliz;
mas para prova do amor
que tributo ao meu paiz,
também peço com fervor
que o formoso Mandovi
seja todo de Feni.

d’esse vinho uma torneira.
Ohl Deusl que satisfação
para uma alma de Christão!

Anónimo, publicado no Tirocínio Litterario, 1862,
abr., n.l 1, p.86-87.

E em segredo, depois disto
vou pedir-te outro favor --
d’esse vinho nunca visto
que tu bebes, meu Senhor,
dá-me cá ás escondidas
quatro pipas escolhidas”
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Tu és qual rola que chora
No chopo á beira do rio;
És um sorriso da aurora
No firmamento sombrio;
Tu és o canto saudoso,
Por entre o bosque frondoso,
Em branda noite d’estio.

A arêa d’ouro da plaga,
As rochas que o mar alaga,
As aguas puras da fonte.

Tu és a vaga profunda,
Que sobr’a praia suspira
Harmonia gemebunda
Das cordas da eterna lyra;
És a lua que suspensa
Corre na abobada extensa,
Como uma pérola immensa,
N’uma concha de saphira: --

Que perfume que respiras,
Que tão suave pensar!
Que meigos sonhos inspiras,
Que saudades, que cuidar,
Quando sob o firmamento
Não corre um sopro de vento,
E os cofres do pensamento
Se abrem de par em par!

És o som do bronzeo sino
Que bate ao longe trindades;
És a estrella d’ouro fino;
O murmurar das cidades;
O castello abandonado,
Esquecido, derrocado,
Como o espectro do passado
Chorando antigas saudades.

És da candida donzella
Os castos cuidados seus,
Na mão co’a fronte singella,
E os olhos presos nos céos;
És o espaço, a immensidade;
És encantada saudade;
És o véu da Eternidade
Rasgado por mão de Deos

Tu és, ó melancolia,
És do poeta o condão;
És do propheta a harmonia
Sobr’ as margens do Jordão;
De Babylonia que expira,
És o gemer, que respira,
No pranto que sólta a lyra,
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Chorando sobre Sião.

L. C. Caldeira

* *

A voz do eremita

I

Eu sou o eremita, o desditoso,
Que aqui veiu curtir suas amarguras;
Eu sou do senhor o servo humilde,
Que aqui pede momentos de descanço;
Paz morna d’um repouso alegre,
Paz alegre d’um viver tranquillo.

A’ sombra dos seus altares!
Triste, sobre os poiaes reclinado

És Jeremias sentado
Nas ruinas de granito;
És o seu canto inspirado
De seu pensar és o grito:
És Falmira abandonada,
E lá na Syria prostrada,
Levantando a branca ossada
Sobr’o deserto infinito.

És Mario, sobre Carthago
O seu exilio a chorar,
Bebendo trago por trago
Suas saudades sem par;
És Roma de cãs coberta,
És Herculanum deserta,
És Pompea que desperta
Do seu somno secular.

És a sombra magestosa
De toda a gloria guerreira,
Immovel, silenciosa,
Na rocha ao mar sombranceira:
És Santa Helena isolada;
És a aguia desterrada,
Medindo a carta rasgada
Da França, Europa inteira

Publicado no Recreio das Damas, 1862, 27 jun., n.G,
p.23-24.

Quem falia aqui dentro no peito opprimido
Quem manda á meus lábios festivos sorrir?
He vóz d’um mistério, que apenas sentido,
Seu echo não posso talvez repetir.

C. C. Branco. D.E.
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................................ Porém,
Criminosa será idéa terrena,

Para quem do mundo renegou as glorias?
Eu que aqui vivo calado, obscuro
Que no remanso agro me sustento, —
Eu que estou do mundo separado
Pela barreira santa da cruz excelsa, --
Eu que troquei hoje por estas roupas,
Pelo cordão duro do eremita

No centro desta solidão amarga
Que as agruras da vida nTattenúa, —
Triste, aqui longe dos tumultos
D’essa espinhosa vida que, lá vejo
Passarem os que ás glorias mundanas
O valor dão, que dar-lhes eu não posso, —
Triste aqui estou. Mas tranquillo,
Mas mudo, mas pacifico, -- esquecido;

E esquecido quero estar.
Que falia aqui? que alegre idéa,
Prasenteira e festival, vem occupar-me?
Pensamento grato, feliz extranho,
“Vem tomar-me, aqui, neste silencio, --
“no meio d’esta mornura me alenta,
No meio desta me dá vida
No meio deste repousa me anima.

E m’exalta, e me compungel
Incassante, minha alma, vagueia
Entre as ideas de Deus e do mundo.
Pensametos sublimes, alentosos,
O mundo me era toda a esperança
Como Deus he a fé do pobre monge
Que o destino condemnou ao exílio,
Que o destino lançou no medonho ermo

Somente entregue á Deus
E assim devo estar!

Luctar entre ambos os pontos, sem socego,
Lucta não he, he antes um martyrio, —
He o preludio da gloria que peço
Ao motor supremo dos seres todos
He o stigma nefando que atiro
Para o campo de alegrias ruidosas
He o anathema, he o adeus ingrato

A’ sociedade cruel.
Pois não é cruel a sociedade
Que de si lançou com desdem rude,
O filho, que humilde, supplicante
Uma graça para a alma lhe pedia,
Para o coração que lá lhe tremia
Que cheio de saudades palpitava
Ou quem sabe se, mesmo, d’esperança
D’um futuro risonho, amoravel
Tão outro do que me veiu agora,

Nestes sitios solitários?
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II.

Pela vista sombria d’estes montes
Pelo triste panorama d’estas selvas
Pela mudez perenne dos rochedos,
Pelo ciciar lento das ramgens
Pelos sons rouquinhos d’esta aragem
Pelos matutinos cantos das aves,
D’estas pobres, lindas, creaturas
Qu’unicas companheiras m’estão sendo —
Eu que por tudo isso troquei ja hoje
Gozos fúteis, prazeres fastiosos, --
Eu que do portico desta ermida
Ao mundo lancei ja de despedida

A eterna maldição, —
Eu serei, porventura criminoso
Ligando aqui idéias de ceu e terra,
Chegando entre si as duas glorias,
Uma, que me lembra com saudade,
Outra, que com tanta fé cubiço?

Quem sabei Talvez sereil
Mas não

...... , Meu Deus, não, eu não m’accuso,
Não, de ti longe não estou ainda.
Qu’ importam as saudades, a lembrança
Do passado que, tão leve, ohl fugiu-me
Tão breve, que em quadra d’esperanças

O desengano chegou!?
Qu’importa a lembrança do passado
Em quem o futuro tanto ancía,
O futuro teu só, da paz celeste
De que he esta paz o tyrocinio?
Uma saudade, senhor, não he desejo
De voltar para donde desdenhoso,

Eu pude fugindo vir.
Uma lembrança, -- SenhorI -- não he cubiça.
E prazeres loucos, aborriveis,
De mundanidades pouco airosas,
De vãos poderio e auctoridade,
De mando, de riquezas, de triumphos,
De palmas, de victorias, de coroas

Que eu soube desprezar! --

Avesinhas!
Quero hoje contar-vos, minha vida

Já qu’azinhas,
Me fazeis companhia n’esta ermida.

Quando penso
No muito que vos devo, pobrezinhas,

Que immenso
Prazer me causaes vós, avesinhas
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Pague-vos Deus
Taes favores, creaturas innocentes

Qu’eu aos ceus
Só elevo estes votos meus ardentes.

Sois, ditosas,
As mais santas, qu’entre todas, Deus creou.

Como as rozas
São formosas para quem um dia amou.

Sois, ó bellas,
Sois o refrigério das minhas magoas.

Com’as ‘strellas
M’o são também, brilhando n’estas aguas.

Estas aguas, que benditas
São de todos parasytas
Que longe andam dos seus lares, --
Estas aguas são-me ao lado,
Testemunhas do meu fado

Que m’ha dado
Que m’ha dado agros pezares.

Sois as únicas
Confidentes leaes dos meus sonhos

Sois as únicas
Qu’adoçais os meus dias tristonhos.

Estas aguas socegadas
Lindas, meigas, como as fadas,
Eu as amo, com ardor
Como amei á quem — coitadal —
Lá jaz, hoje, sepultada

Ohl roubada
Roubada ao meu amor.

Estas aguas, oh! tão lindas,
Logram bênçãos infindas,
De todo o bom mortal
Como lhes eu as minhas lanço,
Em quanto d’ellas alcanço,

O descanço
O descanço do meu mal.
Mas
....queria contar-vos, avezinhas,
A negra historia dos meus dias;
Promettêra-vos eu as noticias
Da triste vida que passei na terra
Dos mil pezares que me tem pungido
Desde que a fortuna tão severa
Se mostrou contra a minha existência,
Até á estes momentos que bemdigo,
E em que soffro, queridas; pois não pode,
Deixar de soffrer muito, quem a chaga,
Aberta traz, incurável e penosa.
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Farei 

III

E amanhãa, á estas horas,
Já qu’estaes perto á mim, —
Toda a hsitoria, contarei-vos
D’uma dôr, que não tem fim. --

No tempo em que a patria, humilde, abatida,
Pesados revezes, calada soffreu
Mil filhos dilectos buscaram-lhe a vida
Mil vezes seu sangue a terra bebeu.

Ohl perdoai-me, qu’eu não posso,
Minhas dôres occultar
Perdoai-me vós, bemditas,
Se não fiz-vos magoar.

Quem o vira primeiro, radiante nas salas,
Quem o vira depois, altivo luctar
Diria que hoje, ornado de galas
No mundo honrado estava a gozar.

Morreu? não morreu; que a campa do tumulo,
Nem essa lhe vem o martyrio acabar.
Encara a miséria, que vem-lhe por cumulo
Da honra da patria, que sabe pagar.

mas antes disso,
Perdoai-me o penar occulto.

Qu’aqui expandindo estou
Perdoai-me vós, se os meus queixumes,
Zombar parecem dos alegres brincos
Que, por deixar-me distrahido, tentaes

D’estas minhas tristes penas.

Quem viu lá seu porte, tranquillo encarando,
Os riscos da pugna, contrario furor
Não sabe de certo que á morte escapando
O heroe se contorce em leito de dôr.

Mas, hoje, o valente, que á patria querida
Deixou gloriosa, pacifica já
Que soffreu por dar-lhe a fama abatida,
Dizei-me onde he que o patriota está?

Cairam tyrannos, venceu liberdade;
E o peito sentido que nobre pugnou,
Cem vezes na lucta bradou “igualdadel”
Cem vezes triumphos e palmas ganhou.

Ousado, temido, inda moço em idade
Mancebo gentil pela patria pugnava.
Pelos cerros gritando: “viva a liberdade”
Nos campos da lucta, soberbo ficava.
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IV

Não morreu: lá ainda se entorce convulso,
Lá ainda pelo povo o ouvem orar
Tranquillo, pausado palpita-lhe o pulso;
Do peito um queixume não deixa escapar.

Não morreu; vive ainda, e em quanto lá ora,
Para o filho implora uma sorte mais grata
Não ha um só brado que busque quem chora,
Pelo filho, pelo povo, pela patria ingrata.

Meia noite batera; e um pobre velho
Debil, trazendo o rosto consternado
O leito buscava, deixando a banca
Em que um só vintém, não tinha achado.

A’ bassa luz da vela amortecida
Que á beira do seu leito estremecia,
Breve, dormindo, o rosto descarnado
Do velho mui sereno parecia.

Porventura seria um tal socego
Confiança plena no Motor-Divino?
Ou seria então do desespero
A voz que lhe soara, em doce hymno?

Como dormia alegre, descançado,
Quem manhã seu pão não acharia,
Quem baldados sentira mil esforços,
De ver se lá uma tanga escaparia?

Não escapara e o velho repousava,
Com o repouso talvez na Providencia
Será. Mas quem diz que esse repouso
O adeus não he da pesada existência?

E o militar venerando
Extendêra a mão mirrada
Ao amigo que sorria
E o amigo a mão negando
Sobre a face desnudada
Cuspira de quem pedia

E cem dias, apoz um dia,
Virem já sem leve alento
Cheios só de amargura,
Era bastante agonia
Era sobejo tormento
Para buscar a sepultura.

E o tribuno destemido
Que na lida dos combates
Nunca o braço fraquejara
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E quando já depois entrei no mundo,

E eu vaguei, vaguei no mundo, incerto,
Pedi uma esmola, e hoje á custo

A esmola me lançaram
Amanhã pedindo, ganhei rancores,
Outro dia mais, soffri pauladas,

A porta me fecharam.

De magoas nutri a acerba vida
Revezes supportei, curti a fome

Um longo anno mais.
O filho do infeliz, soffreu tormentos
Meu Deusl ohl ninguém á soffrer chegue

Por fome, dores taes.

Este era meu pai; o pobre velho
Deixara-me na terra em orfandade

Pedindo compaixão
Compaixãol Ohl Se lá soubessem tel-a
Viria primeiro áquelle que á patria

Legara o coração.

Mas não era mentira a Providencia
Mas não era cruel sua justiça;

E a fortuna me sorrira
Lá ao longe finára um opulento
E a mão de Deus guiou essa fortuna

Até a mim, que nunca a vira.

E morria abandonado,
Em quanto no grande mundo,
Sorrindo dormem em paz,
Sem que ouvissem um só brado
Por quem já, em alvergue immundo,
Em esquecida tumba jaz.

E o patriota esforçado
Em troca dos bens, do oiro
Que de seus avos tivéra
La morria, sem um bocado
De pão -- ah! que desdourol --
Do pão que á patria déra! --

E morria, sem que o nome
De quem s’ia em esquecimento
Por ninguém fosse lembrado
Sem que a aura do renome
La erguesse um monumento
Em louvor do desgraçado.

Por fim s’havia rendido
Da miséria aos embates,
Da fome qu’o ameaçára.
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V.

Aberta ella estava; por ella entraram
Todos os que meu pai não conheciam,

Que lhe negaram a mão.
Não o fechava o verme que o Eterno,
Do chão erguera, como bem pudera

Conservar inda no chão.

Do meu coitado, pai o morto nome
Começava a reviver

E aquelles que a porta me fecharam
Aquelles que na face me cuspiram,

Minha porta vi bater.

E depois senti luzir-me
A minha estrella d’amor,
Quando dias de ventura
Silenciaram minha dôr.

E depois eu vi um anjo
Que na terra em paz vivia,
Que á lua, qu’as estrellas
Sempre estático sorria.

E depois senti luzir-me
A minha aurora d’amor,
Esmaltar-me o ceu d’estrellas,
Incantar-me a meiga flôr.

E depois uma saudade
Me animou o coração,
A buscar no anjo a vida,
Qu’inda eu não tinha — não.

E depois ache a alma
Incendida em viva fragua,
Como de sêde abrazada,
Pedindo uma gota d’agua.

E eu fui, louco, não querendo
A prophecia escutar!
E eu fui, tolo, delirante,
Meu sepulchro procurar.

“Não vás! diz-te um amigo,
“Ao precipício não vás!
“Diz t’o aqui este mendigo
“Pela esmola que lhe dás”.

E uma voz enternecida
Me veiu então dizer:
“Não vás, que de todo o modo,
“Desgraçado has de ser”.
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Vi... e depois, solidão grata!
Teus affagos vim buscar,
Escutar a voz do alto,
Junto as aras repousar.

Jurei-lhe inteira homenagem,
E ainda hoje não lhe faltei;
Levei a vida inquieta,
Deslembral-a em vão tentei.

Vi... e depois senti fugir-me
A minha estrella d’amor,
Toldar-se-me o céu de nuvens,
Despertar-se a minha dôr.

Mas, em breve, escureceu-me
A minha estrella d’amor,
E apagou-me a ventura,
Desfolhou me n’alma a flòr.

E depois eu vi a martyr
Por Junto de mim passar,
E vi-a, em breve, pallida,
A sepultura beijar.

E aqui choro, incessante
A minha estrella d’amor,
Que tão breve veio murchar-me,
Despertando a minha dôr.

E eu não fui, não quiz seguil-a,
Sem que visse ahi gemer
O auctor cruel, nefando,
D’um nefando padecer.

E a donzella era formosa,
Nunca vi outra igual;
Cingia-lhe a fronte divina
Um diadema virginal.

Seu angélico semblante
Mhnspirava devoção;
O seu rosto fascinante
Inflamou-me de paixão.

He porque senti luzir-me
A minha aurora d’amor,
Esmaltar-me o ceu d’estrellas
Silenciando a minha dôr.

E ainda a vejo dizer-me,
Apontando para os céus:
“Morro martyr; lá te esperol
“Quando possas, vém! adeus!”
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VI.

J. Gonçalves

* * * * *

A virgem

Passo aqui, sosinho os dias
Nos rochedos requeimados

Era uma virgem,
Que reclinada
Mui descu idade
Sobre o balcão
Cantava airosa
Distrahidinha
E uma violinha
Tinha na mão.

Baixava a noite
Seu negro manto;
E um triste canto
Perto senti.
Aproximei-me
D’ali mansinho
E assim sosinho
O canto ouvi.

Publicado na Illustração Goana, 1864, n.10, pJO-14;
n.l 1, p.14-17; n.12, p.13-16.

Era a donzella
Não mui formosa
Da gentil rosa
Não tinha a côr,
Mas era rica.
Cheia de encantos
P’ra quem nos cantos
Incontra amor.

Mas tinha a virgem
Nos olhos puros
Vivos, escuros,

Tão meigo, ameno,
Terno, saudoso,
Delicioso,
O canto achei,
Que mudo, extático
Á virgem olhando
E contemplando
Ali fiquei.
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26 e3 janeiro.

J. Gonçalves

Publicado na Illustração Goana, 1866, n.2, p.l 1-12.

* * * * *

Esperança

Que importam passadas maguas?!
Já hoje sinto a alegria;
Que um raio veiu d’esperança
Alvorar-me um bello dia.

Se hontem amargas saudades
Nublavam-me este viver;
Amanhã virão prazeres
Riscarem-me o padecer.

Não sei, mas julgo
Que a alma accesa,
Me ficou pura
Junto ao balcão;
Não sei, mas vejo
Que não he galla
A voz que falia
No coração

Fervida luz.
Tinha a ternura
Que a alma tenta
E fraudulenta
Tanto seduz.

E rijo o peito
Me’aqui batia,
O que eu sen tia
Inda não sei,
Nem sei que seja
Isto que sinto,
Nem sei se minto
Se a virgem amei.

Mas logo eu vi-a
D’ali á nada,
Creio, cançada
Cessava já.
Depois senti-a
Angustiosa
Mui pressurosa
Fugir de lá.
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31 de dezembro de 1866

J. Gonçalves

Publicado na Illustração Goana, 1866, n.12, p.22.

Nem pezam os males leves
Prelúdios de um grande bem,
Que a esperança augmenta a dita
Que atraz dos pezares vem.

O animo não se atribula
Não se assusta o coração
Que o despontar da ventura
Põe termo á toda afflição.

Benditas são, pois, as lagrimas
Precursoras d’um prazer.
Benditos são os revezes
Que um gozo nos fazem ver.

Que importam passadas maguasl
Não sofre meu coração
Que um raio veiu d’esp’rança
Pôr termo a toda a afflição.

E mais que tudo do homem
Bendita a esperança é;
Revive-lhe a luz perdida
Restitui-lhe a crença e a fé.
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GUINÉ-BISSAU

Ao Sr. Adopho Coelho, dos auctores

Especimen do dialecto creoulo da província - Lobo có-graça
(Imitação de La Fontaine)

Adolpho Da Silva.
Marcelino De Barros

Publicado em A Fraternidade, 1883, 31 dez, número
único, p.l

Narrador:-Er-ier....
Ouvintes:-E’rabã - certo!
Narr.:-Lobo ta-comê dessalmado I=Ouvintes:-Bardade! 1= Narr.=Falado, comà lobo co sê-okéssa
comê um dia tork-oss trabessal na gargante.=Ouv.-Bom fêto!=Narr. - Pô preto staba tarpalhado:
nim par-pupá-Par si sorte, garça sába ta-assâ; mofino fassel sina, garça bem: surjou-grande! Kel-
ora, ê-cabâ rincal-ôss d’garganta è-pidi sê-págo.=Ouv.-Côrossom=Mas ti-lobo jobêel....ê-bidâ ê
faial: abôo...bo stá na mangaçom: comâ-ké? Bô págo!!...Logo bô-ca-contente inda êmdessábo
bussô bô-gargante dentro na nha~gherla?-Assó bái!...bô-mal concido. Tamà sintido cam-tornâ
panhabo, apark-ê-ca-dreto.
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MACAU

POEMAS

Apologo — O Elephante e os animaes.

Em fim cançado de ouvir
Estas queixas, e outras taes,
Convoca á sua prtesença
Toda a laya de animaes.

No valle, que designára
Toda a turba se presenta:
E elle benigno, e prudente
Com a tromba os comprimenta.

Louva nella a doce paz,
A provada diligencia,
O coração bemfazejo,
A candida innocencia.

Vendo então todos attentos
Esperando o que diria;
Lhes dirige douta falia,
Que estudara para o dia.

Quando os brutos animaes
Por palavras se explicavão
Aos ouvidos do Elephante
Frequentes queixas chegavam.

Das abelhas diligentes
Contra os zangoens preguiçosos,
Dos favos feitos por ellas,
Rouba dores astuciozos.

De innocentes cordeirinhos
Contra os lobos esfaimados,
Que procurão devora-los,
E as seus pays nos verdes prados.
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* * * * *

Houve em fim tal reboliço,
Que assusta o manso cordeiro,
Que estava muito contente
Junto ao fiel perdigueiro,

Mas no meyo do discurso
Nota, que o gato se assanha.
Murmura o zangão, e a mosca,
Torce os olhos vil aranha;

Porque pois contra o qu’eu disse
Tanta mofa, tal motim?
Porque tantas queixas ouço
De vós outros contra mim?

E sem personificar,
Vitupera a crueldade,
As mofas, a vil intriga,
E a torpe ociozidade.

Ergue o collo, esgrime a calda,
Silva raivosa a serpente,
Deixa o Tygre o auditorio,
E a cigarra impertinente.

De medrosa vôa a pomba,
Que o discurso alegre ouvia;
Mas dissimula a rapoza
O desgosto que sentia.

Então conclue seu discurso
O gigante das florestas
Sendo as ultimas palavras
Pouco mais, ou menos estas:

Certo, quem da minha falia
Se julga vituperado,
E se dá por offendido,
Se declara por culpado.

Publicado em OMacaista imparcial, 1836, 25 ago,
n.23, p.94

“Louvei mil prendas amaveis,
Sem nomear os prendados:
Vituperei as maldades,
Sem designar os malvados.
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Hum burro e hum porco — Apologo.

Hum burro, e hum porco moravão
Dentro d’hum mesmo quintal:
Este sempre regalado,
Aquelle passando mal.

Triste de mim, que me crião,
Só com palha, e agoa fria,
E com pancadas me obrigão
A trabalhar todo o dia.

Come até mais não poder;
Ao depois vai-se estirar,
Dorme, quanto muito quer,
Sem ninguém o incommodar.

Quem me déra, diz o asno,
A sorte d’este leitão:
Come arroz, come batatas,
Come couve com feijão.

Quando entrava hum carniceiro
Com grande choupa na mão,
Seguido d’outro com raspa,
Taboleiro, e caldeirão.

D’esta sorte se queixava
O burro do seu destino,
Chamando ao porco feliz.
Chamando-se a si mofino.

Vê que atirão sobre a taboa
O companheiro invejado,
Que em vão quer usar dos dentes,
Pois tem o focinho atado.

Antes trabalho de burro,
Mas continuar a viver,
Que passar vida de porco,

Cheio de horror vira as ancas
Pois não quer ver mais o burro,
E dando couces no chão,
Diz assim com triste zurro.

Eis que empulha o carniceiro
Larga choupa acicalada;
E alça o braço arregaçado
Para cravar-lhe a facada.

Fita as orelhas e foge
O quadrúpede orelhudo:
Vai-se esconder n’hum cantinho
Donde ao longe espreita tudo.
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Phoedr: Traduz, por J. B. de Miranda e Lima

Sequiosos hum lobo e hum cordeiro,
Vierão a beber a hum ribeiro.
Estava o lobo em parte superior,
E o cordeiro em muito inferior.
Hum litígio então foi começado
Pelo ladrão das fauces incitado.
Por que motivo diz o salteador,
Bebendo eu turvaste este licor?
Elle, diz o lanígero tremendo,
De ti para os meus sorvos vem descendo.
Assim pela verdade refutado,
Mais de seis mezes ha, que amaldiçoado
Fui por ti, lhe tornou com brevidade:
Tantos mezes não tenho inda de idade;
Respondeu-lhe o lanígero innocente.
Foi teu Pai, diz o lobo, e em continente
Sem resposta esperar, que o satisfaça,
Salta sobre o cordeiro, e o despedaça.

Fabula
Um lobo e um Cordeiro

Publicado em OMacaista Imparcial, 1837, 23 fev,
n.75, p.301.

Publicado em O Macaista Imparcial, 1837, 9 fev, n.
71, p. 285.
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Chronica do mez

Obs:. A série “Chronica do mez” abaixo reproduzida foi publicada na Illustração Goana (1864-1866) e
diz respeito à realidade da colónia indiana. Optamos por incluí-la junto aos textos moçambicanos por ser
de autoria de Campos Oliveira.

Temos já novo chronistal Exclamarão os leitores, logo que virem, na ultima pagina d’este
numero, estirado o meu pobre nome. Mas não hão de Ter compaixão de mim. Só dos que sabem
avaliar, dos que já experimentaram o trabalho de chronista, só d éstes he que posso esperar um —
coitado! Pois olhem, meus ricos amigos, que a tarefa d’um chronista he sempre difficil, muito
difficil, dificcilima, e mais ainda para um homem como eu, um pouco preguiçoso. Ora, vejam lá:
tenho agora que andar por aqui e acolá — pergunta a este e aquelle que novidades há por ali —
ver se sllas servem para as encaixar na minha chronica, consultando o gosto dos leitores — depois
cumpre escrevel-as, está visto, como puder a minha penna, que não deixa de ser alguma coisa
extravagante. — E depois de todo estes trabalho, sou obrigado a ver na mãos dos leitores-
cirurgiões o escalpello, dessecando esta pobre chronica-cadaver. Isto he que peior que tudo. —
Mas de que serve este proemio? Avante, chronista, deixemos de lábia, agora he já tarde para te
queixares da difficuldade do trabalho que tomaste, avante! — acode sem duvida o leitor. E vou
obedecer-lhe.

Comecemos primeiro pelas noticias litterarias:
Felizmente o paiz cada vez vai á melhor nos progressos litterarios. Saiu dos prelos do

Ultramar uma obra em 5 tomos. Tem por titulo: O Annor Liturgico das Festas, histórica,
dogmatica, e ascetcamente exposto pelo reverendo padre Antonio Pereira da companhia de Jesus.
O sr. Pereira he natural de Utordá, e tem favorecido o publico com varias producções d’este jaez.
Ainda, há pouco, publicou elle o seu Sacerdote Santificado.

Saiu também á luz o Ahnanach de Lembranças luso-indiano, pelo sr. João Miguel do
Rosário Gomes. He coordenado á imitaçáo dos Almanachs do insigne escriptor Alexandre Magno
de Castilho, de saudosa memória. Cada dia leva comsigo um artigo.

O sr. M. J. da Costa Campos vai publicar uma colleção dos seus — Versos—. O livro hade
Ter merecimento, por quanto o sr. Campos já tem dado provas do seu talento poético no Vergel,
na Estrea Goana, e no Tirocínio Litterario.

Passando agora ás mais noticias:

CRÓNICAS
e

CRÍTICA LITERÁRIA
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Em Bardez foi acommetida uma casa, e roubaram alguns trastes de oiro. Por estes tempos
os ladrões divertem-se, á vontade e são e salvos, com a fazenda alheia, e infelizmente não tem
havido nenhum espertalhão, que tenha conseguido despachar, pelo menos um d’elles, á fazer uma
viagemsita lá pelos arredores do outro mundo. São bem tratantes aquelles senhoresl Roubam, e
adeus; não se demoram se quer um só instante. O espalhafato que fazem, logo no começo, com
vozerias, e disparando tiros para aterra os visinhos, tem sido um meio efficaz para não ser
apanhado nenhum. Mais coragem, meus senhores, e espingardas em casal

O sr. Francisco Fernandes de Bombaim auctorizou ao socio fundador do monte-pio geral
de Goa, sr. B. F. da Costa, a empregar, n’esse estabelecimento, 10 mil rupias em nome da sua filha
solteira a exm.a sr.a D. Maria Beatriz, destinando os juros annuaes d’essa quantia a dotar as
orphãas dos tres conselhos de Salcete, Bardes, e Ilhas. He um acto de louvável generosidade e
piedade. Sem mais alguns ricaços, em vez de gastarem centos e centos de-rupias em festas e
pompas inúteis, que não tem nenhum valor aos olhos de Deus, seguissem o exemplo do sr.
Fernandesí...Olhem que não perderiam. Receberiam, pelo contrario, cento por cento, porque em
taes casos o credor não falta á sua palavra. E não sabem quem he este credor exacto? Pois não
ouviram nunca dizer que «quem dá aos pobres, empresta a Deus?»

O exm.° sr. conde de Torres Novas saiu de Goa, no dia 9, pelo vapor Margareth, com
destino á Lisboa. Acompanham a s. ex.a os srs. Crespo, D. Antonio, e Queiroz. Desejamos a todos
prospera viagem.

O sr. Augusto Carlos Lobato de Faria foi exonerado do cargo que servia, de lente da escola
do systema metrico-decimal na villa de Margão, em consequência do que representou um official
d’artilheria, expondo que competia ao sr. Lobato o destacamento para Damão como o mais
moderno, o qual, pela commissão que este senhor occupava, vinha a recair em si. — O sr. Lobato,
durante o tempo que regeu aquella escola, deu provas do seu talento e conseguiu ganhar a estima
dos seus discípulos, e grangear aqui amigos. O mesmo he de esperar do sr. Joaquim José Ferandes
Arêz, moço de esperanças, que vem substituir o sr. Lobato no magistério. Para a escola da capital
voltou o seu lente que estivera ausente, o sr. Joaquim Mourão, também mancebo dotado de
talentos e de instrucção.

No dia 22 teve lugar a reunião annual da assembléa do monte-pio geral de Goa. Este
estabelecimento tem ido cada vez prosperando mais, e hoje tem de fundo mais de 50 mil xerafins.

A typographia da índia Portugueza foi tranferida para Orlim.
Agora a v. ex.as, amaveis leitoras, vou dar-lhes uma noticia bastante agradavel. Voltaram

de Bombaim immensos negociantes; trazem bonitas coisas: saias-balões, ricos vestidos de sêda
preta, branca, de côr que quizerem, enfeites de cabeça, tudo; e tudo á ultima moda. Vejam lá que
contentes ficarão. Mas há por ahi grande berraria contra v. ex.as, minhas sr.35. Dizem os zelosos
do sexo masculino, que as damas lhes tem usurpado tudo: calças, peitilhos, callarinhos, punhos,
chapéus, e até sobrecasacas. A berraria não he de se fazer caso. Elles gritam sem razão. Eu cá por
mim não me levo d’isto. Cada um está no seu direito de obrar como bem lhe parecer, pois o
homem he livre, como me ensinaram na philosophia, e também, há poucos dias, na
jurisprudência. Os berradores, se quizerem, que lhes usurpem em despique as saias; e creio que v.
ex.as não se julgarão offendidas por isso. Não he assim, minhas senhoras?

Os terraes tem apertado n’esses dias. Desde a 2 a 3 annos as estações parecem estar á
caçoar de gente. Têem feito grandes viravoltas. Há quem diga que está proximo o fim do mundoIII
Se o cataclismo tiver lugar neste mez, ai I meu Deus, adeus a minha chronica do mez seguinte. Lá
no valle Josaphat chamar-me-hão chronista de um mezl
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Margão — Fevereiro 1865.
J. P. da Silva Campos e Oliveira

P. S. Ah! Boa lembrança! Tenho de pedir uma desculpa aos meus leitores. Quando escrevia a
chronica anterior, estava eu tão preoccupado com a tal historia do cataclismo que devia dar cabo

Escrevo d’esta vez a chronica em um bello dia; em um dia, em que a ver tantas
carantonhas; — tantos embriagados, uns sem poderes firmar um passo, outros cantando com tal
desharmonia, que parece impossível cantar peior; — em um dia, em que os gastronomos
augumentam nove e meia pollegadas mais a barriga; — em um dia... nada de delongas, escrevo
em dia de — carnaval. Viva elle! Vivam os leitores! Viva o chronista.

Por Deus vos peço, meus amigos leitores, que não me culpeis se dou poucas noticias.
Como posso eu dar muitas, se não as há? Pedir novidades ao chronista sem as haver, he o mesmo
que pedir um temporal a um jardim, e ramalhetes de flores ao mar.

Não saiu, durante o mez, obra alguma. N’outro, aposto que sairão pelo menos duas. Aposta
o leitor? — «Sim» — Está dito. Toca. Hei de ganhar certamente.

Pois se as novidades fugiram n’este mez, fizeram muito bem. Se tivesem vindo, quasi
ninguém lhes havia de dar importância; porque a maior parte de gente esteve occupada em tomar
tisanas, quina, e em assistir aos bailes. Não houve dia, no mez, em que não se ouvisse:

— Então, como estás do catarro? ou defluxo? ou da febrinha?
— Estou um pouco melhor. Augmentou-se-me um pouco. Estou já livre.
Aos janotas não ouvi senão:
— Adeus, amigo. Vais hoje ao baile? Sê meu vis-à-visna. primeira contradança, em?
Os caçadores também fizeram o seu papel durante o mez. Não passava eu por rua alguma

sem encontrar com um figurão d’aquelles com clavina aos hombros, chumbeiro e polvirinho. Uns
matavam bem , outros voltavam sem nada, depois de terem feito milhares de tiros. E durante o
caminho: « Hoje a minha clavina está suja como o diabo, he por isso que não atirei nada » era o
que grasnavam. Excellente escusa I

Adiante. Abriu o mez um ligeiro borrifo de chuva. Oh! Deus sabe quantos tremeram de
medo, julgando que se realizaria a noticia, que dei na chronica do mez de janeiro, de que se
fallava estar proximo o fim do mundo. E a coisa não era para menos. Chuva no fevereiro aqui no
Goal... he novidade. Eu, á fallar verdade, tremi bastante. Estava-me à palpitar o coração tão
apressadamente I... Eis que de repente, mercê de Deus, vejo entre minha papaellada uns quatro
versos; puxo por elles, leio-os, salto de contente. Já tinha esperanças de viver mais. Os taes versos
eram uma antiga prophecia apocrinha; cahei-os não me lembrar onde. Copiei-os, e atirei-os na
minha papellada; e nem me lembrava d’elles. He bom apresental-os aos leitores. Eil-os:

Quando Jorge na cruz a Deus pregar,
Quando Marcos a Deus ressuscitar,
E o Baptista em triumpho a Deus levar,
Ai do mundo! que então há de acabar.

Temos mais 21 annos. Porque he no anno de 1886., que a festa de S. Jorge hade recair na
sexta feira da paixão; a de S. Marcos no dia da ressureição; e a de S João Baptista no dia de corpo
de Deus. Se, apezar disto, alguns receiam o fim do mundo mais cedo, será bom que façam seus
testamentos. E a quem deixarão por heideiros?

Houve em Bardez mais um roubo. Se alguém pudesse roubar os ladrões!...
Os velhos andam contentes por estes tempos. Porque? Souberam d’uma noticia bem

agradavel para elles; e se não sabem qual he, ouçam: Quando chegassem as novenas da festa da N.
S. da Piedade, davam elles trambolhões sem conto, e escorregavam a cada passo, quando subiam o
monte, onde está situada a capella d’aquella milagrosa senhora; poruqe o caminho era peior que o
do inferno. Agora não; o sr. Francisco Fernandes deu já ordens para reformar, e á sua custa. He o
segundo acto de generosidade do sr. Fernandes, que registramos com prazer.

Queimaram-se 8 indivíduos e um búfalo (este se morresse, de certo ia padiato falleceram
tres d’elles no hospital.
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deste pobre mundo de Christo, que a pagina 59 escrevi, em duas partes, credor por devedor, e a
paginas 60 nesses dias por nestes dias.

ViVAel-rei! Ganhei! E assim o esperava.
Expliquemo-nos. Na chronica do numero anterior disse eu, que, n’este mez, sairiam á luz

pelo menos duas obras. Perguntei ao leitor se apostava; respondeu-me que sim, e tocou na minha
a sua mão. E eís-me cá hoje victorioso. Venho com três obras: com a 3.a caderneta dos Quadros
Históricos de Goa, com o l.° volume dos Contemporâneos, e com o Ensaio descriptivo e estatitico
de Pangim. — As duas prmeiras firma-as o nome do sr. Jacintho Caetano Barreto Miranda, a 3.a o
do sr. José Maria do Carmo e Nazareth.

Escusado he recomendar ao publico a 3.a caderneta dos Quadros Históricos. A reputação
litteraria que tem ganho o esperançoso aucyor, os applausos que receberam as duas primeiras
cadernetas, tanto dos jornaes de Goa como dos da metrópoles, são um passaporte franco para a 3a
ser bem aceita. Esta cederneta, superior na nitidez da impressão ás que já estão publicadas,
divide-se em 5 quadros. Trata-se no l.° dos vice-reis e governadores, que, nos 60 annos da
dominação hespanhola, dirigiram os destinos da índia, os quase todos são expostos á luz da
critica, e dos documentos. Destina-se o 2.° quadro a delinear os religiosos, cujos costumes e vida
se vêem descriptos com verdadeiras cores e taes quaes elles foram nesses tempos a que a
caderneta allude, e os clérigos, cujo poderio e decadência são historiados com escrúpulos, critica,
e sem a menor paixão: vê se ahi o que foram os padres de Goa e o que são. No quadro 3.°
apparece a vida do venerado D. Frei Aleixo do Menezes, debuxada em traços breves, mas que
desafiam a attenção e carêam o respeito ao saudoso prelado. O quadro 4.° destina-se a poesia
nacional, e deve ser lido como noticia de duendes, vento-ruim, e de outros conto populares. Vem
finalmente o ultimo quadro, o maior que todos, o melhor que todos, e memorável mais que todos.
He a noticia das eleições desde 1822 até 1842, o julgamento dos homens que n’ellas figuravam, e
verdadeira sentença da imparcialidade lançada sobre os deputados. O leitor sabe ahi o que foram
os povos de Goa, o que devem ser, e o que são; entabola conversação com os grandes homens
d’este paiz; sente-se já sabedor de tudo, e fecha o livro saudando os homens, e agradecendo o
auctor que os seguiu passo a passo.

Os Contemporâneos são uma colleção de biographias de homens illustres de Goa, que o sr.
Barreto Miranda pretende espalhar pelo povo em pequenos volumes. O primeiro que saiu á luz,
contém o esboço biographico do Pe. Francisco José Collaço, celebre professor de theologia e severo
director dos nossos seminários. Admiráveis são as virtudes, que adornavam aquelle virtuoso
ancião.

O intento da publicação dos Contemporâneos deve ser dignamente acolhido. Goa teve
outr’ora e tem ainda vultos notáveis, os quaes jazeriam para sempre em profundo esquecimento,
se não fosse alguma cuidadosa fazel-os subir ao pedestal, onde devem ser colllocados, para que a
posteridade os conheça também. O sr. Barreto Miranda escreveu o l.° volume em um estylo facil,
intelligivel, próprio para o povo, para quem a obra he escripta.

Agora o Ensaio descriptivo e estatístico de Pangim. He uma obra, em que o seu auctor he
de Ter gasto grande porção de pachorra. Sabe-se por ella tudo quanto há na nossa capital.

Dêmos mais um passo e atravessaram outro caminho.
Estamos na quaresma. As beatas correm todos os dias, como andorinhas, ao templo, e não

faltam nunca ás vias-sacras. Estimamos bastante. As filhas de Jerusalem choram por nós e por
seus filhos.

No dia 14, lá pelas 11 horas da noite, estava eu a escrever um artigo para o meu Almanach
Popular de 66; eis que oiço um som longuinquo e fúnebre. Parei; escutei. Cuide ser um cadaver
que ia ser conduzido á sepultura. Mas á tres horas!... era impossível. — Minutos depois ouvi a
musica fúnebre mui próxima, abri a janella. Era uma multidão de gente, vestida de branco,
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Acabou-se já a quaresma. E com ella a semana santa— a semana do Calvario, a semana,
em que os christães meditaram só nos martyrios do crucificado de Golgotha, nas lagrimas e dores
d’aquella piedosa mãi que , junto á cruz, toda dôr, toda pezar, via o filho pendente immerso num
mar de agonias e dôres. — Oh! Que de prantos se verteram, que de ais se soltaram ao ver-se
representar este triste espectaculo, ao ouvir-se o stabat mater entoado com vozes magoadas, quasi
entre soluços.

A crença não descreveu. Era sem conto a gente que, durante a quaresma, dirigia seus
passos ao templo para dobrar os joelhos ante o ministro do senhor, para confessar os seus
peccados. Ricos, pobres, velhos, moços, todos, reunidos em uma massa, para lá iam.

A procissão da sexta feira santa foi celebrada n’esta villa, como quasi todos os annos, com
grande pompa e magnificência. Innumeros clérigos e confrades, com velas accesas, faziam luzir
mais o acto. Immensas tochas ardiam de todos os lados do feretro, em que vinha o senhor. — O
som funereo e compassado da musica, o negro traje de que a gente toda estava revestida, tudo,
tudo infundia n’alma tristeza, arrancava lagrimas dos olhos.

Alguns dias antes do sabbado de alleluia era voz, que na aldéa de Loutolim a salve, que se
costuma festejar n’aquelle dia, ia ser solemnizada com pompa extraordinária. Resolvi-me a ir para
lá; mais por ter por companheiros muitos amigos meus. Reunidos todos metteu-se cada um na sua
mochila, e saimos ás 5 e meia da tarde; ás 7 lá esta vamos. — Meia hora passou-se em vivas, está
bom, nãd? Onde ceia hqjd?— Entrámos depois na igreja. O tecto todo estava adornado de florões
de variadas cores; um lindo e grande docel de flores estava suspenso no meio, e mais dois iguaes
em ponto pequeno em dois altares lateraes. Mas nada me agradou mais do que a musica. Era a de
Pondá. Que encantadoras walsasl Ohl se isso fòra em um baile, as minhas pernas teriam ardido
em desejos de walsar. Se, quando voltávamos a musica nos acompanhasse, bem visto tocando, eu
dava 4 dias e meio da minha vida.

Acaba de sair dos prelos do Ultramar, o segundo volume dos — Livros para o Povo— pelo
sr.Julio Gonçalves, director e proprietário d’este jornal. Contém a biographia de Thomas Peres,
filho de Bernardo Peres da Silva, varão illustre, cujo nome hoje he tão respeitado. O sr. Julio
Gonçalves he inda muito moço, e em curto tempo tem já mostrado nas suas producções um
grande talento.

Também saiu á luz mais uma obra de grande ultilidade. He a mais volumosa de todas
quantas têem saido dos prelos de Goa. He o — Summario Chronologico da Legislação Portugueza

entoando cânticos penitenciaes, e seguida d’uma banda de musica a tocar a marcha fúnebre: era
uma devota. Punha fecho á essa procissão um esquife carretado por quatro homens. Era um
espectaculo medonho! Ouvi os cantares melancólicos até as vozes se perderem pela distancia, e
recomecei com o meu trabalho. Quis escutal-os também de volta; mas qual I já o Morpheu ma
havia transportado para as suas regiões.

O Ultramar, desde o n.° 311, começou a apresentar, nas suas columnas, uma revista dos
jornaes, e todos os artigos do fundo vem com o seu respectivo titulo. Estimaríamos muito,que este
periodico augumentasse as suas dimensões. Matéria de certo não lhe faltaria, tendo redactores tão
hábeis e collaboradores tão vigorosos.

O carnaval dos moiros recaiu n’este mez. Appareceu um brinco, e no meio d’elle vi um
sujeitorio que me causou admiração. Era mais gordo que um texugo, e tinha umas facetas...! que
faziam lembrar a lua cheia. Nunca vi um gordo assim! A orchestra que acompanhava o brinco,
era tão dissonante e atroadora, que até os cães fugiam arripiados.

Dá-me a mão, leitor; e adeus.
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Sou eul
Não me esperavam de certo, não he verdade? Folheavam e folheavam o numero bem

certos e contentes, de que iriam encontrar uma excellente chronica assignada por J. Gonçalves —
mas, que engano! Sou eu, outra vez, meus caros amigos, sou eu o antigo chronista, a quem, sabe
Deus, quantas vezes tratastes de importuno, sem-sabor, estúpido, emil e tres outras coisas. Em fim,
agrade-vos ou não a minha vinda, mostrem a alegria ou despeito, o que he certo he que compri á
risca a promessa que fiz ao director d’este periodico: pedi-lhe, e foi concedida, licença para sair
do lugar de chronista por uns quatro mezes, começou a torturar-me o coração a ardente saudade
de vos tornar a vêr, e não sabia quando chegaria este feliz dia. — Que devia eu fazer? O
Almanach, a chronica, e a jurisprudência, eram coisas com que eu não podia acarretar
juntamente.— Acabaram-se, em fim, os trabalhos do Almanach, acabou-se o tempo da licença,
chegou o dia em que me devia apresentar-vos. Oh! saltei de contente, corri a vêr-vos, mais ligeiro
que uma corça, ou antes, mais ligeiro que um amante é uma entrevista com a sua ella — e eis-me
aqui.

Não quero ser enfadonho; deixemos de palanfrorios, e começemos a dar poucas noticias,
que correram pelo mez.

A melhor, he a publicação de dois livros; O odio do homem e a justiça de Deus, paraphase
da biblia — e Os dois seductores logrados, comedia em 2 actos. O primeiro, firma-o um nome já
conhecido dos leitores da Ilustração, um nome que tem dado já sobejas provas do seu talento nas
columnas as Sentinella da Liberdade. he o sr. Antonio João de Quadros. O segundo he producção
do sr. Carlos Pedro Barahona e Costa, e he a primeira talvez, nogenero, que sáe dos prelos de Goa.
Não entro na apreciação d’estes livros, porque cá este talento não me dá licença;—nem os
recommendo, porque acho excusado, depois que o fizeram quasi todos os jornaes do paiz,
Começou a publicar-se, de novo, em Pooná o jornal Patriota, escripto em portuguez e inglez: o n.°
que saiu vem acompanhado dos retratos da rainha da Inglaterra D. Victoria, e do governador de
Bombaim sir Henry Bartle Edward Frere, e a nova fachada da igreja de N. S. da Salvadorem
Mahim, magnificamente litographados. — A redação d’este jornal recebeu as duas ultimas
publicações, e agradece cordealmente aos seus redactores.

Infelizmente venho em um mez muito pobre, em um mez que não houve novidade. Se não
me engano deram de gambias ao vêrem o horrendo colera-morbo, que está a grassar na capital,
n’esta villa, e em alguns pontos mais — até aqui não fizeram mal.

desde 1606 até 1860 — pleo sr. Justiniano Augusto da Piedade Barreto, um dos juizes substitutos,
e advogado do auditorio de Salsete. O 2.° volume está já no prelo, e brevemente deve sair á luz.

Já no palacio de s. ex.a o sr. governador geral, desde o dia 17, começaram as soirées, e irão
continuando de 15 á 15 dias.

D’esta vez os leitores hão de achar a chronica muito miserável, por ir com poucas
novidades. Mas que querem que eu faça, se no mez não houve muitas? A culpa não he minha, he
do mez.

O’lá! Estava já á concluir a chronica, quando por acasso cairam-me os olhos no drama
Camões e o Jáo, que aqui tenho na mesa; e este drama faz-me lembrar uma noticia. Em Pangim
alguns jovens fundaram um theatro particular. Denomina-se — Carrett.— Na noite de 1 deu-se
n’elle a representação do drama Camões e o Jáo — da comedia-drama Cynismo, e scepticismo e
crença — da comedia Fallar verdade a mentir— e da scena cómica O soldado em dia de pret. —
O paiz prosegue cada vez melhor no caminho do progresso, e está-me parecendo que Goa d’aqui
á alguns annos se assemelhará um pouco com...Pariz I — Petitá Petit Poiseau faitson nid.
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Na realidade, não há nada mais triste do que vêr o estrago que diariamente está a produzir
este horrendo monstro. Deixa prostado, sem alento, sem vida, aquelle que, um momento antes,
tinha mui bem a falia, o sorriso nos lábios, a alegria no rostol — O menino, que brinca ahi
contente e descuidado, d’ali á um momento he iá orphãol A esposa, que folga alegre, sorrindo a
tudo, abençoando a sua união, d’ali á um instante vê que a viuvez a conduz para o seu miserando
ergástulo! O pai, que contente depoista toda a sua confiança no seu único filho, que he todo seu
prazer, d’ali á pouco vê-se illudido em suas esperanças, vê o filho cair prostado — morrer! —
Maldita epidemia! Maldita peste! Vade retrò! Tarrenego! — Mas não acabo de comprehender que
prazer acha este sr., em vir visitar aquelles, que nem o podem ver pintado! He birra!

Eu estou vendo d’aqui um leitor a caçoar a calva, a levantar os oculos, e a bradar com voz
irada:«Que sem saborão he que não he este diabo de chronista, homem! diz em vinte mil palavras
o que se podia dizer em duas ou quatro!». Viva, meu rico senhor! que culpa tenho eu se o mez foi
sem sabor?não há novidades, acho-me em esparrellas, a não saber como encher o longo espaço,
que me resta — e não tenho outro remedio senão seguir a regra da rethorica actual, que diz:
«Fallar muito quando não há nada de dizer» Ora não, respeitabilíssimo cidadão, foi uma escusa
que lhe dei, abaixe já os oculos, acalme-se, e vá ouvindo as novidades que vou dar.

Dia para dia augmenta o numero dos subscriptores para a caixa de seguros mutuos de
vidas;
Uns segurando a si proprios, outros, os seus filhos, sobrinhos, &c. Se alguém me segurasse a mim,
não seria mau!...— Falando seriamente, este paiz vai progredindo muito no caminho da
civilização, desde que uma mão vigorosa e bemfazeja lhe imprimiu o movimento, e lhe fez
acordar do seu clássico lethargo: já temos aqui um estabelecimento de monte-pio, uma caixa
economica, outra de seguros mutuos de vidas &c.: — o que eu estimaria bastante, e creio que
muitos estão commigo, he que alguns se déssem ao officio de gravadores, cuja falta he geralmente
sentida n’este paiz. Embora nascido em paiz estranho (notem que não digo estrangeiro), desejo, na
verdade, que Goa progrida em tudo, e com isso não desejo menos á minha terra,—- á minha
África.

Não se verificou em Salsete a eleição do procurador á junta geral do districto, por não se
haver reunido o conselho municipal — também na Quarta divisão não houve eleição, por não Ter
comparecido o numero legal de elitores.

Anda por cá um moiro, que toca mui bem com o nariz um instrumento similhante ao
clarinete. Desejam conecel-o? Aqui vão algumas noções suas: he de estatura regular, nem muito
magro, nem muito gordo, tem bigodes e a cara não muito feia, mas cheia toda de cicatrizes de
bexigas, eu parece tal e qual um mappa geographico. Pois quando encontrarem uma figura
d’estas (fallo aos que não o conhecem), he perguntar logo se toca algum instrumento com o nariz,
e logo, conforme a resposta, pôl-o ao trabalho, ou pôr-se cada um á caminho.

A festa de S. Miguel foi celebrada com pompa: — o presidente — sinto extremamente não
lhe saber o nome — mandou, á suas espensas, incarnar a imagem que se achava algum tanto
deteriorada, pela mão corrosiva do tempo. Agora o santo parece mais moço, e a rica vestimenta
torna-o mais chibante. Houve dois coros de musica, sendo um composto da do l.° batalhão, e o
2.°, da do 3.°, que, segundo me informaram, pela vez primeira apparece n’esta villa: o seu toque
mavioso e bello encantou os tympanos dos assintentes. Por ocasião d’esta festa tivemos de admirar,
mais uma vez, a eloquência do sr. Pe. mestre João Agostinho Moraes — o sermão, a sua voz
sonora, o modo declamativo, convidavam a gente a ouvil-o.

Ai! que esquecido he que sou! Passou-me, inteiramente, dar aqui uma noticia muito
lisongeira, quando fallei ahi em cima dos melhoramentos do paiz,. Esqueceu-me mencionar a
escola de meninas estabelecida n’esta vila, a qual conta já soffrivel numero de alumnas. Os pais
das meninas vão já sentindo proveito que auferem as discipulas das duas dignas professoras, que
regem aquella escola: são as ex.mas sr.as D. Florinda d’Avila e D. Luizinha d’Avila, senhoras, que ,
além da instrucção que tem, são dotadas de grandes virtudes e grande piedade. Eu estou vendo
que esta escola, brevemente, se trnsformará em collegio de educandas, pois, segundo o annuncio
que aquellas senhoras publicaram no Ultramar, se offerecem a alojar em suas casas as alumnas
que o quizerem.

Agora uma noticia bonita — verdade he que não entro no numero das do mez: dou-a a
bem dos leitores. No dia 15 do mez seguinte deve haver n’esta villa uma festa com grande pompa
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Pela minha honra, senhores, que nunca tive a dita de apresentar-me perante vós tão alegre
como desta vez. O chronista rigosija-se sempre quando traz grande copia de novidades — he o
que me succede d’esta vez, além de que as noticias que trago sào todas prasenteiras, e venho
também em um dia mui prasanteiro. Hoje o povo portuguez celébra risonho os annos do seu
augusto monarca; hoje o canhão trôa de continuo, a gente reveste-se de grande gala, a musica tira
dos seus instrumentos sons melodiosos, e executa escolhidas peças, walsas, polkas, e mais coisas,e,
felizmente, n’um dia tão jucundo e folgazão, tenho que escrever a chronica. Ora basta, deixemos-
nos de preâmbulos insípidos, comecemos a noticiar do que sabemos, e tudo com brevidade,
porque também tenho que ir folgar.

Verdade he que vos disse, caríssimos leitores, que vinha eu d’esta vez com bastantes
noticias; advirto-vos, porém, que talvez aconteça não dar senão pouquíssimas. Querem a razão?
He simples. Um embriagado fiza incapaz de tudo; e se a alegria me embriaga, não há razão para
me fugirem da memória varias noticias das que sei? No caso que isto succeda, peço aos meus
amigos leitores, que tenham a bondade de me concederem o favor de desculpa.

Comecemos.
Saiu á luz o l.° n.° do Recreio, jornal litterario, intructivo e mensal. — Um mancebo, o

nosso amigo o sr. Ignacio Custodio Coelho annuncia um romance em 2 volumes, intitulado — O
Amante Illudido. — Queira Deus, que o povo não illuda as esperanças do sr. Coelho; queira Deus,
que o romance venha depressa.

Não houve mais novidade litteraria. Annunciaram-se bastantes Almanachs, mas por em
quanto não têem saido senão dois, e sei que mais um está no prelo, e que brevemente deve ir
correr o mundo. E os mais! Oxala, appareçam o mais breve possível!

Adiante.
Já nas noites dos domingos temos o toque da musica no largo do quartel. Que felicidade! O

inverno o havia feito cessar por alguns mezes. He na realidade muito bonito ir passar ahi as 8
horas. Além da musica que se ouve, vê-se immensa gente agrupada, uns conversando sobre a
musica, outros sobre a política (palavra de honra, que nunca entrei neste grupo), mais outros
sobre a litteratura, mais outros a rir, a marcar passos de dança ao som da musica, &c. E, quando
n’essas noites, a lua descobre o seu rosto ameno lá no azulado firmamento, oh! que poesia! que
prazer! Como a alma se extasia! Eu cá sou muito amigo da lua; quando a vejo, digo-lhe logo com
Bermudez de Castro.

e magnificência — quem tiver o gosto de assistir á ella, que venha para cá, e de certo não terá
motivo de se arrepender. Vindo 2 dias antes da festa, será ainda melhor, ouvirá tres dias a
excellente musica de Pondá, — verá, na vespera da festa, immensos foguetes correr os ares, e mais
fogos artificiaes, bem visto se a chuva não vier desarranjar o negocio, como já o tem feito algumas
vezes. O presidente da festa he aquelle rico homem e homem-rico — o sr. Francisco Fernandes,
coração bastante propenso á caridade, como os leitores já sabem pelas minhas chronicas
anteriores. Talvez, que no n.° seguinte dê noticias amiudades d’esta festa.

Parece-me, que não se espera boa producção. — A chuva, há muito tempo, não tem
apparecido; não sei se faz bem ou mal, poruqe bem pouco entende da agricultura.

És ru semblante pálidoy suave
Cual las beldades de la patria mia.

Inaugurou-se, na tarde do dia 13, a nova calçada que se dirige para o monte da villa, onde
se acha situada a linda capella da nossa senhora da Piedade. Apoz as cerimonias, que, em
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similhantes occasiões, se costuma praticar, o sr. Bernardo Zeferino Soares Feres leu um discurso,
que o Ultramar apresentou já nas suas colmnas, elogiando a fundadora da calçada, que he a ex.ma
sr.a D. Anna Seraphina Fernandes, filha do sr. Francisco Fernandes, e mostrando a utilidade que
ella trazia á villa. — Concluído o discurso tomou a liberdade do recitar uma pequena poesia este
humilde creado dos leitores da Illustração, a qual também o mesmo jornal teve a bondade de
publicar — á isto seguiram-se as palavras auctorizadas do sr. B. F. da Costa, improvisadas
n’aquelle instante.

A festa da nossa senhora da Piedade foi celebrada, como se esperava, com grande pompa e
magnificência. A presidente era a mesma fundadora da estrada a ex.ma sr.a D. Seraphina. — Na
manhã da vespera o rdo. Fe. Caetano Xavier de Abreu recitou um eloquente panegyrico, que
impressionou profundamente o auditorio, especialmente a sua peroração, em que o erudito
orador dedicou palavras cheias de uncção sagrada á mocidade da villa, rogando áquella virgem
prodigiosa e terna de piedade, alçada no ponto culminate da villa, como elle denominou a nossa
senhora da Piedade, que afastasse dessa geração o cancro roedor da indifferença e racionalismo.
O porte nobre e grave do pregador, a sua figura attractiva e insinuante, o seu accionato
desembaraço e tão correspondente ás verdades que enunciava, concorreu tudo para o digno
eclesiástico se fazer merecedor dessa aureola de applausos, que, por toda a parte, seguiram ao seu
sermão.

Na manhã da festa outro valente panegyrista o rdo. Pe. Francisco José Affonso veiu prender
a attenção do auditorio, recitando um discurso primoroso com a habilidade, que todos lhe
reconheceram, e o qual foi tão applaudido como o da vespera. O panegyrico deste distincto orador
teve palavras de favor e encomios dirigidos aos habitantes da villa.

Os sermões dos dois pregadores e o modo digno como desempenharam o papel justifica
cabalmente a sua classificação entre os primeiros oradores sagrados do paiz, feita pelo
auctorizado jornal O Ultramar.

Nas noites da salve da sexta feira e da vespera immensos fogos artificiaes divertiam os
assistentes. — Mas posto, que mais os teria divertido a musica do 2.° batalhão de infantaria. Os
amadores da musica não se cançavam de repetir d’ora em quando:

— Excellente musica I Bella orchestra I Isto sim I Isto he que he tocar I
A boa execução desta musica he devida especialmente á direcção do seu mestre o sr.

Mathias, e os excellentes músicos executores da flauta (o sr. Casimiro), da clarineta, da corneta e
do figle.

Ai I ia-me já esquecendo dizer que nas noites de todas as novenas d’esta festa, tínhamos, no
alto do monte, a xaranga do l.° batalhão, que não deixava de divertir; mas apoz ella, começava a
tocar a outra musica composta de 4 farazes e 2 negros. — O hl quantos cães e ratos não fugiam
arripiados ao auvil-al que desafinação horrível I que belo remedio para a insomnial Aposto que
he impossível tocar mais desentoado do que aquelles palermas. Mas lá servia isto para alguma
coisa — servia para fazer rir.

Houve, durante o mez, alguns bailes. Dançaram-se todas as danças, até uma nova, a quem
não lhe sei ainda bem o nome. Chamam-n’a alguns sir roger, outros sarrôx, outros sanrôx, e
n’este baralho de nomes até alguns lhe chamaram S. Roqud Eu cá julgo, que o nome proprio he
sir roger. N’estes bailes tudo foi bom. Arderam-se immensos charutos de Manilla, exhalaram-se
perfumes como a essencia de rosas, mil-flores, e mil outros cheiros. As damas estavam
elegantemente vestidas, com as suas saias balões. A proposito de saias balões, minhas caríssimas
leitoras, vou apresentar aqui uma carta que recebi, há poucos dias, d’uma senhora. — Eil-:

« Meu caro chronista. — Não te esqueças de dar na chronica seguinte a noticia, de que as
saias balões cairam já em desuso, em Pariz. — Grande pena deve ser as amantes da tal moda —
quanto a mim, dou graças a Deus, e creio que os srs. Casados também hão de estar commigo. Ora,
não sabes em que despezas mettem a gente as taes saiasl? Se d’antes eram precisos 6 covados de
pano para um vestido , agora não se faz nem com 20 e 30; e n’este tempo em que a fazenda he tão
cara, he uma despeza bem boa! Queira Deus, que as nossas damas também larguem esta
despendiosa moda. Adeus,.[?]meu chronista — sê feliz»

De verdade, eu também estimaria bastante que as nossas damas largassem as taes saias.
Nào há duvida que os casados dariam graças a Deus, e eu, apezar de solteiro, ficava mais contente
que elles. Se elles têem despezas, eu tenho o incommodo. Lá nos bailes, á hora da dança, tenho de
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aturar as rodas aramadas, que sem piedade vem bater-me-as canellas. Se aos bailes não viessem
os taes balões, confesso que era-me indifferente que elles fossem ou não.

Andam por estes dias por cá alguns pelotiqueiros , que executam com grande destreza,
varias habilidades magicas. O dinheiro que recebem por cada vez he meio pardau, ou 1 pardau,
quando muito. Muitos os desprezam. — Se estes pobres diabos vestissem lá uma calça, camisa,
jaleco, e uma gravatinha ao pescoço, como qualquer gorde em me, que por aqui apparece como
magico, diriam logo: « Isto siml Que habilidade I Executa muito bemlmerece dinheiro! » Pois estes
homens, que por aqui andam, arranjam mui bem o seu negocio. Fazem coisas admiráveis.

Tenho dado já bastante novidades. Esperemos um bocado — estou cançado. Ora não, não
espero; para que demorar mais? Não sei quando acabarei de encher as quatro paginas, que
puzeram á minha disposição. Encho-as com ligeireza, e adeus I vou divertir-me com as festa real.

Felizmente, tenho occasião de dizer aos meus leitores, que o paiz vai cada vez melhor no
caminho do progresso. O sr. Viriato Cezar Henriques compoz um drama, e o fez representar no
theatro particular — D. Maria Pia — de Pondá. Os actores foram todos parentes, e o papel de
dama representado pela ex.ma sr.a D. Etelvina, filha solteira do sr. Antonio Xavier Telles, a qual,
diz-se, desempenhou-o com applausos geraes.

Chegou á Nova Goa, e mora na Rua de Alegria, um retratista, trazendo uma
photographia. Um amigo meu escreve-me de lá, que os retratos saem magníficos. Mas o dinheiro
que se gasta por cada um; também he magnifico. São 6 rupias, e por um retrato tirado n’um
bilhete de visita.

O horrendo cholera-morbo que tão despiedosamente estava a grassar por aqui,
desappareceu inteiramente. Mil graças!

Brevemente deve ir em scena no theatro — Harmonia — o drama Lucrecia Borgia.
Também está á porta um baile, que os habitantes d’esta vila vão dar ao sr. Francisco Fernandes,
em reconhecimento dos benefícios, que aquelle sr. acaba de fazer a esta villa. Venha a recita I
Venha o baile I

Agora lembro-me eu d’uma coisa. Aposto commigo hontem o meu amigo Ernesto Alvares,
de como não podia eu, d’esta vez, encher nem se quer duas paginas, e que Ernesto Alvares a lêa, e
veja que não vai cheia de palavrórios, como algumas vezes o tenho feito (isto foi quando não
havia noticias), para não deixar is algum espaço em branco. Lembro-me também que, quando
apostámos, não estabelecemos a multa ao que perdesse. Agora, pois, condemno o meu amigo a
dar-me 11 noticias para a chronica do outro numero. Está dito.

O teatro — D. Pedro V. — estabellecido n’esta villa, levou em scena em 1 do mez o drama
«Empresta-me dois pintos?», a comedia « Precisa-se d’um criado para servir », e a scena cómica «
O mestre Gaspar Caveira ». Infelizmente não tive o prazer de assitir ao espectaculo, mas tive o
prazer de ouvir dizer que os actores desempenharam mui bem os seus papeis.

Grande extracção têem tido abanos durante o mez. Fortuna para os vendedores d’elles I
Pois o calor está desabrido que a gente não faz senão abanar; e a maior parte, por não poder
atural-o, tem-se retirado para os sitios mais frescos e mais providos de fontes. Muito bem;
banhem-se, refresquem-se, engordem-se, e voltem com saude.

Felizmente as bexigas, este mal horrível que tão facilmente se propaga, (he como o segredo
na boca da mulher!), têem diminuído bastante, depois de haver arrojado á sepultura considerável
numero de victimas.
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Vai-se introduzindo aqui, entre as senhoras, a moda de cobrir o rosto com um pequeno
veu ficto nas abas do chapéu, moda já velha em alguns paizes. Que tal a acham, minhas caras
leitoras? Não me respondem? Pois bem, vou eu agora dizer o que me hão de responder-me, mas
comigo mesma. A leitora bonita, alva, de olhos negros, faces de carmim e lábios de coral, dirá:

-- Não gosto da moda, porque não posso assim apresentar bem os meus incantos ao
publico.
A que por desgraça nasceu feia, e reconhece a sua feialdade (o que he raro) dirá:
— Gosto muito da moda, porque assim encubro os meus defeitos.
Está visto ( peço aos srs. Compositores que não componham ahi Evaristo), que a tal moda

deve ser querida e desgotada. Eu estou vendo que mais he desgostada, porque raríssimas são as
que a têem adoptados. E a estas peço eu aqui que a larguem. Para que andar mascaradas? Parece
que se está em um carnaval permanente!

Palavra de honra, leitores, que o mez foi mui pobre em novidades. Já não tenho nada mais
que noticiar. Hão de desculpar-me, se tendes corações bondosos, d’esta falta, ainda que em nada
me pertence. Ora digam-me uma coisa: que culpa tem um barco se uma tormenta o leva á pique?
Nenhuma. Assim: eu sou um barco, e o mez a tormenta. E assim como a causa de o barco ir á
pique foi a tormenta, também a causa de eu não dar muitas noticias foi o mez. Culpem-n’o pois.
— Ora, se aos chronistas fosse permitido inventar novidades!.... eu não só enchia duas ou tres
paginas da Illustração; carregava só com a chronica o numero inteiro. Mas agora de que valem
estes palavrorios?Já que não há mais novidades a dar, he retirarmo-nos d’aqui. Eu vou já.

Escrevo a chronica debaixo d’uma montanha, gozando da vespertina aragem, ouvindo os
brandos murmurios d’uma fonte que deslisa um pouco abaixo, á procura da qual está ahi tanta
gente apinhoando-se todos os dias. Divisa-se, um pouco adiante, mais dos elevados montes
adornados de varias arvores, e, mais perto, um enorme e tétrico cemiterio. — A muitos parecerá
aborrecivel este sitio; pois a mim não. É-me agradavel, porque é triste, apezar de estar sempre a
rir!

Este periodo, sei perfeitamente que dará lugar á varias e sérias conjecturas. Uns pensarão
que enlouqueci, e por isso he que vim escrever aqui — outros dirão, não sabendo que sou ainda
solteiro, que bulhei com a mulher, e sái embirrado da casa — outros imaginarão, que fui
despresado por alguma donzellinha que era o meu el dorado, e ando agora á procura de sitios
tristes para desafogar as minhas magoas! — Pois, meus caros amigos, não tenho, nem tenciono
ter, nem tão pouco fui despresado por donzella alguma. O caso he bem diverso. Vim escrever
aqui, digamos a verdade, porque faz muito calor! calor tão ardente, que não posso estar em casa
um só momento, sem que me veja suado em bica; e parece-me mesmo que elle se augmenta mais,
quando me ponho a escrever ou a trabalhar em qualquer outra coisa!

De verdade, o calor está insoffrivel, insoffrivel de mais! Eu cá por mim embirro-me muito
com elle — e claro está que me embirro também com o mez de maio, que he aqui em Goa o mais
quente (não componham gente, sr. s. compositores!) de todos. Edou mil e mil graças á
Providencia, porque elle morre hoje.

Onde escrevo, e o motivo — o calor e o mez de maio — furtos — um novo
periodico — o folheto do sr. Barreto Miranda — os seguros mutuos e o
Commercial Bank — naufragio — os balões — a nova dança e a nova moda — um
conselho que dou ás damas.
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Ora essal Vejam lá como a maldita penna foi extendendo-se! Basta; não falseemos o titulo
que levam estas linhas.

O que correu mais no mez, á pessos largos, foi o furto. Furtou-se não sei quanto! E os
tratantes dos ladrões corriam ainda á passos mais largos, pois não foi possível apanhar senão um,
ao que me parece. Querem ouvir? Até eu, sem o sentir, fiz hoje um furto, furto não, roubo, não he
bom confundir os termos. Roubei aos leitores um bom bocado de espaço no principio d’esta
chronica, dizendo coisas que não vinham aqui ao caso. Olhem que he um roubo, mas este roubo,
estou bem certo que não me há de levar ao satanaz, como aquelles áquelles. Não acham? E...o
meu piedoso leitor perdoa-me d’esta falta involuntária, não? Oh! sim!

Infelizmente, não saiu obra alguma durante o mez — só um prospecto prometendo a
publicação d’um jornal intitulado...não sei como se intitula, porque o prospecto não o diz; o que só
posso dizer he que o periodico hade ser litterario-juridico. Estimarei bastante que possa em breve
vir á luz, e achar do publico o apoio, de que he digna uma publicação d’estas.

O folheto do sr. Barreto Miranda, intitulado « O que fomos e o que somos », que
annunciámos já na chronica d’abril, tem sido fortemente criticado pelo conteúdo, e elogiado, com
razão, pelo lado do estylo e correcção da phrase. Mas, fallemos verdade; se a obra tem sido
guerreada por uns, também tem sido applaudida, mesmo pelo lado do conteúdo, por outros. Em
fim, cada um julga como quer. Eu cá, não me atrevo a entrar na questão, visto não ter capto para
tanto.

Os srs. Subscriptores dos seguros mutuos de vidas tiveram de passar por grandes
tribulações nos dias atraz, porque a noticia da crise que tem soffrido o Commercial Bank, onde
aquella sociedade tem empregadas coisa de 50 mil rupias, chegou-lhes tão exagerada, como
sempre he costume, porque cada um gosta acrescentar um ponto no seu conto, que aquelles
senhores receiaram que o banco declarasse uma bancarrota, e os seus fundos ahi depositados
fossem pelos ares. — Felizmente, porém, a coisa he diversa. Verdade he que o Commercial Bank
tem soffrido a perda de aproximadamente 500 mil libras, porém sendo o seu fundo um milhão de
libras, ainda lhe restam mais 500 mil do fundo proprio, e por tanto os depósitos estão bem
seguros. Não tem por isso de se attribularem tanto, meus senhores subscriptores.

O mais triste acontecimento, cuja noticia tivemos durante o mez, foi o naufragio do vapor
Maharaj em Jytapur de Vesiadrug, á 140 milhas de Bombaim. A occorencia foi devida á
negligencia do commandante, «que (digamos com o Ultramar} não tomou as precauções
necessárias para evitar o recife, em que bateu aquelle vapor, e o qual não deixava de estar bem
notado me todas as cartas d’esta costa.» — Não ouso fixar o numero dos infelizes, que pereceram
n’este naufragio, porque....receio mentir. Pois que direi? Se pergunto á este quantos foram,
responde-me, 10 — se áquelle, 39 — se áquelleoutro, 20 — se mais auqlleoutro, 41 — e assim,
para diante e para traz.

Apenas que escrevi para traz, olhei para traz e vejo descer d’este monte um meu amigo.
Vejamos se elle me dá algumas noticias. Esperemos a sua chegada.

— Então, meu José Pedro, que fazes lá sozinho?
-- Estou a escrever a chronica para a Illustraçãcr, dás-me algumas noticias para ella?
-- Que te direi? Sei só que os balões cairam na Europa, e tem apparecido ahi uma nova

dança denominada denominada
— Cotillon.
-- He verdade. — Bem; tenho que fazer; adeus!
-- Adeus, meu caro. Até amanhã.
Foi o que se passou entre nós. D’esta pequena conversação sairam duas noticias que eu me

esqueceria de dar, certamente. Foi bem vindo. — A’ respeito de balões só sei, que aqui vão
continuando a passar bem de saude. A dança nova deve brevemente chegar por aqui, amigos
dançarinos! Ah! já sabem, minhas caras leitoras, da moda nova? Um vestido de duas saias e uma
longa cauda está á ultima moda. Aqui vai-se introduzindo já. Aposto que os maldizentes hão de
berrar: «O que agora faltava ás damas era a cauda!» Não façam caso d’aquelles peraltas, senhoras.
A palavra loucas, orelhas moucas.

Agora um conselho, que vos dou, minhas senhoras; quando v. ex.as usarem vestidos á nova
moda, será bom que levem sempre atraz, á imitação dos pápas e bispos, um caudatario. Olhem,
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devo dizel-o, que não digo isso por mofa, nem há ahi a mais leve intenção de zombar das damas
nem da modal O conselho há de economisar alguma coisa; por isso he que o dei.

Morreu já o sol e vai escurecendo. Não vejo nada, e nem nada há mais que noticiar. Vai
chegando a noite — e receio que este oiteiro envie algum dos seus filhos para me bifar I

mas
mez

Eu atrapalho — o leitor a embirrar-se — alegria d’hoje — noticias litterarias — Almanachs!
Almanachsl — theatro do « Príncipe c Carlos » — o brigue « amisade » — salto de contentamento.

Da vez passada trazia eu a pasta quasi a trnsbordar de novidades, e incontrei nove linhas
só — hoje trago a pasta quasi sem nada, e tenho espaço demais! Daquella vez a matéria pedia,
d’esta feita o espaço pede matéria. Ora essa!

Não sei, realmente, como contentar o espaço!
Provavelmente o leitor embirrou-se já commigo, por lhe haver dito que vinha com bem

poucas noticias. Dirá, arregalando os olhos, franzindo a testa, e talvez até batendo em terra com o
pobre numero da Illustração, que todas as vezes que escrevo a chronica começo ou acabo por
dizer que não houve novidade no mez. Não concordarei com o leitor, se assim disser: se, porém,
augmentar um quasi antes de todas as vezes, então sim, então direi que tem o amigo carradas de
razão. — Reconheço realmente que a maior parte das vezes dou bem poucas noticias;
reconheço também que a culpa não é minha, como já o tenho dito por vezes. Tenha o
novidades, que as dou.

Mas deixemos tudo isto á parte.
Passou-se aqui o mez de outubro o mais alegremente possível. Encerra este

anniversarios natalícios dos tres principaes personagens da familia real portugueza — da senhora
D. Maria Pia, do sr. D. Fernando II., e do sr. D. Luiz I. Hoje faz annos o rei. Vê, leitor, que festa!
que pompa!

Mas peço ao leitor que não se embeba mesmo ‘nesta festiva pompa. Dá-me também
attenção, que eu ça não estou para delongas. Vou dizendo-lhe o que sei e com toda pressa, para
depois ir deivertir-me também.

Comecemos pelas lettras. Eis aqui um folheto do sr. Filippe Nery Xavier. Tem por titulo «
Descripção do coqueiro, arequeira, árroz, e moedas de Goa ». Dizer aqui alguma coisa em prol da
obra, depois do artigo que o director d’este pedido lhe dedica na chronica bibliographica, seria
um pleunasmo.

Vê mais este livro. Intitula-se « Noções preliminares da Geographia ». Firma-o a ex.ma sr.a
D. Elisabeth Johanna Lobato de Faria. O leitor viu já algumas vez uma obra saida dos prelos da
índia, escripta por alguma senhora? — Está a pensar? Não gaste o tempo. Além d’esta que lhe
apresento, não incontrará nenhuma. É a primeira que sáe. Saudando pois a illustre autora, pela
feliz estrêa, peço-lhe que continue a mimosear o publico com as suas producções.

Agora, apresento-lhe e á mêdo um livrinho. É a « Almanach Popular-» para 1867. Firma-o
um nome humilde, pobre, sem préstimo — o nome d’este pobre diabo que escreve estas mal
traçadas linhas. Procura vêr quantas paginas tem? Eu lh’o digo: tem 188. Deseja saber quantos
artigos e gravuras contém? Não se incommode em ir contal-os; dil-o frontispício — 128 artigos e
20 gravuras. — Quer saber se o livro está bom ou máu? Ah! isto não, não sei, não posso, nem
devo dizei-0 Avaliem-n’o outros.

Saiu também á luz um Almanach Popular de affixar. Não o tenho aqui. Á fallar a verdade,
não gostei muito que o seu autor — não sei ainda quem elle é — o baptizasse com esse nome,
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Acontecimento mais notável do mez foi a recepção estrondosa do sr. conselheiro José
Ferreira Pestana, feita pelos habitantes da villa no dia 19. Todas as ruas por onde s. ex.a devia
passar estavam juncadas de arcos e verduras, e desde a manhã do dia em que s. ex.a era aqui
esperado, tudo se achava em movimento: é que todos se empenhavam para que s. ex.a fosse
recebido no meio da mais estrondosa festa.

Correra que o sr. conselheiro Pestana chegaria ás 5 da tarde, e desde as 4 magotes de povo
percorreriam as ruas desta capital do concelho, que respitava’nesse dia uma atmosphera festival e
alegre. S. ex.a apeou junto do portão levantado ao pé do collegio do rd.° padre Antonio João
Miranda, e foi immediatamente escoltado por uma multidão numerosa de povo, que procurava á
porfia ver o bom governador, que pela vez Segunda preside aos destinos da índia portugueza.
Depois de um discurso que foi ahi pronunciado, e do Te-Deum cantado no mejestoso templo da
villa, o sr. conselheiro Pestana dirigiu-se ao aposento que lhe-estava preparado, no meio dos
folgares populares, de numerosos fogos artificiaes, e de enthusiasticos vivas, partidos das janellas
das casas e correspondidos pela turba. O povo era tão numeroso, que escusava a gente; era
impellida pela torrente. Uma guarda de honra seguia este extraordinário préstito, e a sua banda
de musica, acompanhando, tocava pelo caminho bellas e escolhidas peças. Finalmente s. ex.a
entrou no seu aposento seguido de muitos cavalheiros, e amultidão se dispersou, e tudo voltou ao
seu antigo estado cerca das 8 horas da noite.

Foi um dia verdadeiramente festivo para os habitantes da villa.
Fallemos agora de uma coisa de que se fallou mais no mez — isto é, da feira que se-

effectuou em Salsete, na aldêa de Navelim. — Quinze dias antes, em toda a parte, a feira era o
objecto da conversa. Diziam uns que ella, ‘neste anno, havia de ser rica — affirmavam outros, que
seria muito rica — sustentavam mais outros que iria riquíssima. Eu então, para não gastar
palavras, não disse nada; agora porém, depois de vel-a, é que digo, affirmo e sustento que foi
pobre, muito pobre, pobrissima! — Verdade é que o sitio da feira estava cheio de lojas; mas de que

Recepção solemne do Sr. José Ferreira Pestana na villa de Margão — a feira de Navelim —
noticias litterarias — novo theatro — um anão — porque não descrevo os bailes.

havendo um outro com o mesmo, e mesmo aqui em Goa. Ao menos chamasse-o Almanach
Popular, júnior!

O Almanach Litterario e mais alguns estão á porta. Mais um mancebo, o sr. J.A. de
Menezes, promette publicar um almanach para 1868.

Cada anno vai augmentando o numero dos almanachs. Ohl quanto almanachl quanto
almanach! quanto almanach para uma terra tão pequena!...— Isto em parte é bom, mas em parte
não deixa de ser máu. Se me perguntam o porque, dil-o-hei.

Agora os theatros. Dormiram todos, a fóra do theatro do príncipe d. carlos, ribandarense,
que levou em scena na noite de 26 o drama « Cynismo, Scepticismo e Crença » em 2 actos, o
poema dramatico em 1 acto « Os últimos momentos de Camões », e « Consequências do carnaval»
comedia em um acto.

O dia 11 do seguinte mez está designado para as eleições municipaes. Deus sabe quanto
barulho haverá ‘naquelle dia! Eu cá por mim não desgosto do barulho, mas gosto mais do socego.
Seja lá como fôr, hei de ir vêr a festa.

No dia 2 introu o brigue Amisade, vindo de Moçambique. Chegou em amisade cova o mar.
Agora....oh! cáspite! Enchi o espaço I Viva! Vou lá ao quartel ouvir a musica e vêr as

luminárias. Adeus!
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serve isto, se as lojas estavam vasias de coisas boas? — Fallando sériamente o que ahi havia em
adundancia era a poeira, coisa que ninguém procurava, e que sem dó nem piedade procurava a
todos.

Ainda depois de terminada a feira, por alguns dias se-lfallava’nella. Ora, não valia a penal
Prosigamos Eis aqui tres livros, meu amicíssimo leitor — Grammatica da língua ingleza,

pelo sr. Fillipe Nery Pires, Compendio da Geographia, traduzido do inglez pelo sr. João Fillipe
Gouveia, e Almanach Litterario, pelo sr. A. J. Frederico Gonçalves.— O sr. Pires, conhecido já de
há muito pela sua Grammatica da língua maratha, é um dos prestantes e hábeis professores da
lingua ingleza. Eu, que nada sei do inglez, nào devo enm posso dizer coisa alguma á respeito da
nova Grammatica do sr. Pires.— O sr. Gouveia, durante a sua estada na índia, tem mostrado em
curta idade o amor que dedica ás letras, e o proveito que d’ellas tem sabido tirar. O seu livrinho
contém, a fora as indicações calendarias, 126 artigos e 58 gravuras — é á rena da publicidade,
outros conhecidos de há muito, pela robustez da sua intelligencia e erudição.

O sr. Miguel Vicente d’Abreu, um dos distinctos escriptores do paiz, pretende addicionar
mais um volume ás suas obras — intenta dar á luz um livro sob o titulo de «Memória histórica do
governo do vice-rei da índia, conde do Rio-Pardo, desde 1816 a 1921.» Que possa o sr. Abreu
conseguir o seu desejo.

Pretende-se também publicar um jornal intitulado O Oriente Catholico, cuja missão é
pleitar os interesses das nossas missões e do clero luso-indiano. Que o jornal appareça depressa,
tenha muita vida, e desempenhe a missão como deve.

A Goa Sociável, cuja publicação esteve por algum tempo suspensa, tornou a apparecer, e
continuará a sair mensalmente, com maior numero de paginas.

Fundou-se em Chimbel um theatro familiar denominado “Sousa e Leite”, e no dia 22
levou-se n’elle em scena o drama Nobreza d’alma, o entreacto-comico Amor londrino, e a farça
Depois da meia noite.

Appareceu por cá um anão, que fez rir a muitos. Era roliço emusculoso, com assentos tão
salintes que faziam lembrar duas bombas de artilheria, e tinha uns bigodes bem negros, que mal
se distinguiam por o possuidor d’elles ser quasi da mesma cõr. Uma chusma de rapazes, mais
curtos ainda do que elle, andava atraz do pobre homem, que estava desesperado por ver tanta
gente em roda de si. Sabe Deus, quanto desejava este espirro da natureza, na phrase não me
lembra de quem, ser mais alto, pelo menos até esquivar-se do maldito rapazio. Alguns curiosos
querendo divertir-se com este espectaculo, chamavam-n’o para as suas casas, porém o maganão
não quis estar pelos autos sem que aquentassem as mãos com alguns cobres, e perguntava com
garbo aos que o chamavam: Quitém ditsR (Que alviçaras dá?) E tinha razão: se todos os
espectaculos pagam, porque não pagaria este?!

Agora permita-me o leitor, que eu responda a um cavalheiro — deve ser janota, segundo
creio — que me escreveu anonymamente, perguntando porque não descrevo bailes, nas minhas
chronicas.

Ora, o que hade se dizer d’um baile ? O que’nelle se-faz sabem-n’o todos — come-se,
bebe-se, dança-se, olha-se, namora-se, conversa-se, vêem-se os maridos com os olhos pregados
nos das suas esposas para que estas não os preguem em mais alguém, sente-se o perfume de mil
flores; de patchouly e de quantos cheiros há por ahi, ouve-se a musica, ouve-se á alguns
cavalheiros elogiar a belleza d’uma tal Carmo, ou o vestido d’uma tal Eugenia — ouve-se algumas
damas gabar o bigode e peira d’um tal Thomé, ou o andar d’um tal João Nepomuceno, ou o olhar
d’um tal Estanisláu, ou a pronuncia d’um tal Gregorio Basilio, &c. &c.

Em fim, termina-se o baile, a gente vai ás suas casas quasi toda triste.
Ora, o que se pode dizer mais d’um baile? Se os comes e bebes foram bons ou máus? Deus

da minha alma! Que temos nós com isto?
Acho realmente escusado fallar d’um baile particular; não é porque eu não goste dos

bailes, pelo contrario sou amicíssimo d’esses passatempos. E sou da opinião contraria de certos
tolos, que preferem antes dormir a somno solto do que ir a um baile. Talvez seja isto pelo meu
fogo de rapaz, e que depois mude de idéa. Emfim! Tudo vai assim ‘neste valle de lagrimas!
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Ora, quem há ahi que não conheça?
Ali vae elle; cabaia até ao joelho, calça mourisca!?], barrete enterrado todo na cabeça ou a

cabeça enterrada no barrete, bigode e pêra aparados, os pés nús, e uma lata vasia n’uma das
mãos. — é o Simaúna.

Desde verdes anoos, a doidice tem sempre andado a braços com elle; e, fallando com toda
a ingenuidade e consciência, é o doido mais inoffensivoque em dias de minha vida se me tem
deparado. Não insulta ninguém que ande a trocar com elle, não pratica acções que deixem
entrever a mais tenue sombra da indecência, não se importa da vida privada de pessoa alguma,
não rouba, nem apedreja vivente algum, como dois maltrapilhos que, por desgraça, conheci na
Índia e que não raro me dispensavam grossas pedradas so por que eu, por criancice, lhes
perguntava porque eram doidos; — salta e dança pelas ruas ao som d’uma musica que compôz e
só elle percebe, segue qualquer cavallo, imitando-lhe o trote, concede seus afagos a dois macacos
do meu visinho, que também o acariciam julgando estarem ali tres, e, finalmente quando lhe
parece, dá corda a qualquer mocetona que não ache feia, terminando quasi sempre a parola com
um ligeiro beijo ou com um leve abraço. Ora, quem me diz a mim que não é feliz o maganão!

O travesso e perseguidor rapazio, mal o divisa, rompe logo a mimoseal-o com appellidos
pouco estimáveis e ditos de fazer subir a mostarda ao nariz de qualquer cidadão que traga em boa
ordem a cachimonia. Este chama-o moiro-manteiga — aquelle baptisa-o em moiro-amendoim —
est’ outro chrisma-o em moiro-noivo — aquell’outro nomeia-o moiro-caroco — e não falta quem,
dando Margas á bondade, e appellide de moiro-cão. Mas elle, imapssivel como o destino, liga a
tudo aquillo, tamanha importância como eu aos tolos quando são orgulhosos e impostores.

Não sei se o leitor já viu o Simaúna regeitar um canudo ou cigarro todo inteiro e aceitar
um já meio ou quasi todo consumido. Pois o homem nesta parte, apezar de não ter a razão, parece
que tem razão. Anda elle nesta providencia desde que lhe offertaram um canudo feito de polvora,
que esteve por um triz a estragar-lhe a cara. Quem se lembra agora de fazer um presente d’esses a
um doido! Há tanto máu coração neste mundo I...

Vêde-o agora a ler não sei em que jornal, passeando por ahi fóra empertigado como um
embaixador. Não conhece uma so letra do alphabeto e quer pasar por ledor. Não se lhe leve a mal
desejo innocente; pelo menos não se põe a explicar e a discutir o que lê; pratica contraria e de
muito, que, por fim de contas, só deixam depreender das suas duscussões que não intenderam
nada do que leram. Já elle foi, por alguns dias, ávido e constate leitor d’um dos meus Almanachs;
tomava-o, por signal, de pernas ao ar (se é verdade que um livro tem pernas), isso pode nelle ser
desculpável, poruqe julgo que se tem o juizo virado deve de ver direito quanto ás avessas achar. E
isto faz acreditar que aquelle seu modo não é para imitar laguns que no tempo têm os livros de
missa...Adiante.

Sabeis o que quer expressar o Simaúna, quando todo risonho, bate o index da mão
esquerda na palma da direita? Creio que não há modo nenhum mais simples de pedir dinheiro do
que aquelle. É o pretendente o menos incommodoso que se póde encontrar. Se o transeunte!?] lhe
indefere a petição, elle segue avante como quem não pediu coisa alguma — e se , ao contrario,
alma generosa lhe dispensa qualquer moeda de prata, agradece com uma sorriso e recusa-a
pedindo em troca uma de cobre de valor insignificante — cinco ou dez réis. Por esta
ciscunstancia, louvável num, economica para o outro, póde-se suppor que elle não conhece a
ambição e nem quer ser pago em demasia pelo pouco ou nada que fez. Eu inclino-me até a crGer
que esta sua desmbição faria com que elle deixasse de aceitar qualquer condecoração que lhe
quizessem dar em attenção, por exemplo, aos seus relevantes serviços.
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Para não fastigar mais a attenção dos que estão honrando estas linhas com a sua leitura,
ponho já e remate, declarando que também não aceito qualquer venéra que me queiram conceder
em paga deste fastidioso folhetim.

Tinha-lhe eu, meu caro amigo e senhor Carvalho, promettido circunstanciada noticia dos
vapores Tetee. Sena no Zambese, e fisera-o persuadido de que teria tempo para cumprir a minha
palavra, e que a perguiça, naturl á lusa gente, me não havia de comprometter mas que quer?

Só agora a consciência me bradou bem alto divida em que estava, e á falta de poder dar-
lhe noticias, que interessem, vou descrever-lhe um tipo, que aqui tive oucasião de observar cujos
serviços teem sido por veses louvados em documentos officiaes, e que é particularmente
conhecido de todos os que teem servido o paiz nest as paragens.

Eil-ol... O Seca-neca...humilde, curvado em posição palmear por dez ou dôse segundos,
como manda a boa etiqueta Zambesiana!!...Jaquetão de loupa até baixo dos joelhos; panno de
loupa; sobraçad um chapeo de formas gigantescas cuja flexibilidade está bem longe de recordar a
dos sombreros de Panamá.

É ellel... o meu heroe, que á falta de melhor pena, que lhe descreva os seus presentes
serviços, e o seu tipo, encontrou por fim quem o roube a ingrato olvido.

Está defronte da primeira auctoridade da província, e respondendo ao chamamento, que
lhe foi intimado, vem appresentar-se como pratico do Zambeze.

E consultado sobre a agua do rio, difficuldades de navegação, & e responde a princípio
modestamente, depois mais animado, por fim geticula, braceja, acode-lhe rapida a phrase
portugueza, ainda que estropiada fluente, e já se imagina pelo eu mecher de braços, pelos
tropeços indicados mais ou menos, rigorosamente, que não será sem difficuldades, que
conseguirão os vapores chegar ao seu desino na quadra que vae cor sendo; mas o Seca-neca
não desconsola ninguém.... nem é homem a quem pesem difficuldades ou trabalhos.

Vamos a ver”é a sua expansao animadora, e o sorriso com que cobre esta phrase, a que dá
um entono cheio de esperanças, é ainda uma rasão de confiança que inspira o blographado. Não é
homem que a falta de melhor argumentação a favor da perguiça, chegue até ao recurso de
lembrar a possível queda d’um pedaço de eco velho, que mate as andorinhas é uma phisionomia
jovial e animadora, disposta a mostrar a boa vontade do seu dono, é finalmente o Seca-neca da
Costa.... e não há preto como elle como no seu justificado orgulho muita vez repete

Não é só de agora conhecido o Seca-neca; a pratica do rio Zambeze adquirio-a quando,
como mocasambo, conduzia os comboios do negociante Matheus de quem é escravo. Nessas
occasiões mais d’uma vez vio o celeherrimo Bonga: agora tem sempre empregado contra elle os
exforços de bom e leal portuguez. A expedição commandada pelo tenente coronel Queiroz
encontrou na Chirama, proximo ao Cocorico, um magnifico acampamento, onde descansou das
fadigas do Másaro até ali, e no dizer official daquelle commandante, nunca outra algum
accampamento foi no camionho até Massangano encontrando, que, como o feito pelo Seca-neca
nauella povoação que era a delle, tivesse a par das commodidades possíveis, mais aprassivel,
adquada, e fresca situação. Auxiliou depois a expedição de 1869, sendo quem, capitaniando os
coxes e almandias, conseguio vencer as difficuldades de conducção para um material d’artilheria
que ainda hoje admira, como podesse ter sido conduzido até Massangano; e o proprio
commandante geral nos seus officios relativos aos serviços do morador Matheus tacitamente o
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declara, pois que o Seca-neca era em assumptos desta natureza o braço direito deste. O Seca-neca
não só regulava as contas com os pretos marinheiros, como arranjava substitutos aos que fugiam,
incitando a todos á execução dos serviços contractados.

A figura do Seca-neca é athletica; homem de formas avantajadas, e elegantes, tem todas as
condições d’apparencia para inspirar illimitda confiança, e nem uma só vez desmerecem depois
os seus actos da justiça previamente feita! Em todo o aspecto deste simpathico preto so destoa
uma massa polyedrica, esponjosa, e informe, a que elle tem a pretensão de chamar o seu nariz,
propriedade que alias ninguém reclama, por que não é decerto o que elle tem de melhor; o facto
porem é que acobertado com a theoria de que, o nariz não é feição, pode com razão ainda dizer-
se, que, mesmo como figura, é o Seca-neca de todo o ponto appresentavel

Começa o Seca-neca o serviço a seu cargo  Eil-o em crima da ponte do vapor
explorador, dando indicações com gesto mais do que expressivo  allongando os braços
estendendo o corpo notificando em fim d’uma maneira positiva, absoluta, cathegorica e
terminante qual o caminho, que devem seguir os vapores estes devido á construcção, extremo
comprimento, diversidade de correntes & finalm ente não obdecem! É então para ver o nosso
homem, tomando tal pertinecia como insulto á sua sciencia I Que de exclamações, e insistências
com o commandante, quantas veses repete a peremptória e absoluta determinação de que não
quer mais naquelle lado mas, teem-se exgotado os recursos todos; o pano, os dons lemes, a
machina & é o navio finalmente encalha ?

Que delicioso quos ego phisionomicoi com que o nosso heroe encara então o arial e o
navio! mas não lhe dura muito tempo este estado....O Seca-neca não desanima; so diz que seste
capai tem muito castigo vossa senhorial.....mas eil-o aqui falia aos pretos soldados, vae prumar
para um e outro lado; ajuda a espiar anchorotes & a ainda presta e coadjuvação da sua potente
força no puchar das talhas, alar viradores, e em summa em todos os trabalhos empregados para
safar a rascada falia incita os companheire is.... reproduz-te.... vê-se em fim o Seca-neca
com a sua gigantesca figura sobrancediro a todos, animando com o exemplo a boa vontade, e
trabalho de cada um!

Safou o navio um dia de navegação eliz se segue a muita faina, e indescriptiveis
trabalhos e fadigas....O Seca-necas que não é, fora do seu serviço, extranho ao uso das bebidas
alcoólicas vae para terra, onde nestas se delicia, tendo isto logar na povoação proximo da qual
fundearam os vapores, par se passar a noute Eis ainda outra phase brilhante do Seca-neca
não é o preto, que pelo contacto com os brancos se faz sobranceiro, e senhor do seu nariz: é o
homem jovial, que ao sexo amavel não recusa a necessria attenção, é o selvagem com o instincto
primitivo do que hoje na Europa se chama a boa socieade....que esta me perdoe; mas que me
acredite bona fide, que o Seca-neca, reprodusido na Europa, seria dos elegantes que marcam
cottillons, e se o não faz hoje é por uma rasão que se reconhece ser ás veses precisa eu se não dè, é
porque é porque não sabe o que tal queira diser.... O Seca-neca faz rir e dançar a todos; é
alma do cateco, para fallar á moda do paiz....A sua grande estatura não é rebelde aos requehros
voluptuosos da dança dafreal, sendo especialmente no canto, que elle, contra ass tendências da
sua rouca garganta, tenta tornar melífluo, que em canções mias ou menos orthodoxas excita mias
e helaridade da pouco escrupulesa companhia.

Volta o Seca-neca para bordo, one no dia seguinte continua a costumada faina; é sempre a
mesma cara sempre o mesmo tipo sempre o mesmo Seca-neca!

Não ficam nas já descriptas as phases do nosso heroe! Conhecedor da política e historia
contemporânea da Zambesia, segue ao referil-as a minuciosa forma por que em costume cafreal
tudo se conta e historeia, e é digna de vêr-se a maneira por que elle sentado no convez de pernas
estendidas, relata as peripécias das expedições, a vida do matacanha, os hábitos dos monstros, e
feras do Sambaese, os feitiços, as diversas superstições & Tem então a resposta prompta ás
observaçõs da marinhagem, que o não poupa com apartes, a que elle responde sempre com algum
dito, que a seu favor faz v oltar todas as attenções da companhia.

Seguem os vapores, e chegam a ilha de Inhamacoroa. Pruma o Seca-neca; vae por um lado,
por outro; fura; refura; passa, repassa; torna a ir; e vir; e finalmente vem declarar ao Ex.mo
Governador geral, que não há passagem; tenta-se ainda n’um excesso de boa vontade investir com
o canal, mas tudo é debalde! O Seca-neca fallava direito, como elle muito bem sustentava! O Seca-
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F. Amaral

* * * * *

Folhetim

Eu nunca avalio bem a profunda indolência que caracterisa este viver de Moçambique,
monotono e tristonho esta especie de atonia que inmmobilisa tudo, esta melancólica indifferença
com que os dias se succedem uns aos outros, pezados, asphyxiadores, indifferentes, e não quando
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neca porem não desanima ainda; pede; insiste; e consegue licença para ir prumasr o Zioé-Zioe,
canal que communica o Zambese com o Xire por meio da lagoa Manse.

S. Ex.a o sr. Governador geral, na sua nunca desmentida solicitude pelos negocios da
província, mandava a reparar tudo para seguir para Sena de escaller e voltar depois para
Moçambique á espera do tempo da chuva e passava as suas montes pensando a forma de mandar
recursos pecuniários para Tete. Não disfarçava S. Ex.a as difficuldades de tal se poder levar a
effeito, e não precisava fasel-o, que bem conhecidas eram ellas de todos nósl

Estava para o dia seguinte indicada a partida do S. Ex.a apromtavam-se as malas;
fabricavam-se instruções: quando de repente se avista o Seca-neca I Atravessava a Ilha a
enormes passadas, e percorrendo o espaço com tal velocidade, que os vapores, verdadeira
antithese no Zambese da viação accelerada, cararam de peio E que vinha diser o Seca-neca? O
relatório fal-o elle em poucos palavras — “Pode passar sua excelencia  agua não pode
faltar.....tem uma braça.”Ora uma braça do Seca-neca é o mesmo, que o preciso para se afogar
qualquer alma christã; quanto mais nadarem vapores de tão acanhada fluctuação como o Tete e
Sena. Desceu-se pois o Zambese até á boca do Xire; entrou-se este; atravessou-se o lago Manse;
passou-se o Zioé-Zioé, e fundelou-se em frente de Sena; e isto tudo a despeito de todas as
difficuldades, que os pratições de mão agouro queriam appor a tal passagem, e apesar das
ameaças com que malevolamente quis alguém demover o nosso bom e leal Seca neca da sua boa
vontade, e inteligente cooperação.

O Seca-neca vai depois prumar o caminho para o Guengue, mas volta murcho e taciturno;
declarando impossível a passageml Vão com elle depois os commandantes verificar officialmente
aquella triste verdade, e ainda desta vez se mostra o Seca-neca na volta satisfeito, de não Ter sido a
sua palavra desmentida; é então que elle exclama, e com rasão aque não é preto capaz de fallar
mentira no serviço de estado”

Decidio-se a esperar das aguas da cheia, e pedio então licença o Seca-neca para ir á sua
povoação foi-lhe retribuído o seu serviço, e ainda que elle se queixa, e com rasão de que nenhuma
mercê honorifica, como a de cabo de esquadra, apesar dos seus serviços, lhe tenha sido concedida,
quando a favor teem obtido outros de menos merecimento, recolhe a casa a procorar nos carinhos
da familia animação para as ingratidões da patria pouco lembrada.

São companheiros de Seca-neca, e seus auxiliares, o Cacaiora, Luiz e Armação; teem-nos
elles coadjuvado mas o heroe, que a t odos sobre sabe, é o Seca-neca da Costa, e não há preto
como elle

Sem postos d’accesso, sem cincoenta por cento, sem medalhas sem reaes fatores sem sequer
alcançar as honras dse cabo de esquadra, que há tanto tempo constituem o seu sonho dourado,
presta o Seca-neca serviços, como os que deixe apenas de leve esboçadosl

A ninguém tem o seu jornal negado elogio pela chegada dos vapores a Sena; tenha pois o
Seca-neca a parte principal que de muito bom direito lhe pertence e se este mau folhetim não tem
méritos litterarios, a que alias não aspiram, ficar-me há gloria de Ter com justiça restabelecido o
suum cuique, semmpre tão grato á consciência de quem pode traser á luz a verdade dos factos —
Vapor Tche em frente de Sena, 28 de novembro de 1873.
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penso que defronte de nós, apenas separadas por um estreito e manso canal, existem frescas
paysagens ardentes que Corol não desdenharia represntar, e que o pincel fogoso de Christino,
traduziria tão bem nas suas t intas quentes e inspiradas.

Os vastos palmares verdejantes, serenos como cathedraes, vós ergueis gravemente para o
céo as vossas columnas esbeltas e firmes e os rendilhados magníficos da vossa folhagem, d’entre a
vossa espessura ergue-se como um incenso o ar vivo e sadio cheio das poderosas emanações
vegetaes — e entretanto nos preferimos tranquillamente aos vossos encantos, que não conseguem
seduzir-nos o que há de mais acanhado e mais fétido, mais triste para os olhos, e mais
desanimador para o espirito!

Eu creio firmemente — apezar dos sorrisos de incredulidade que esta opinião há-de
produir, — que o aspecto rectangular, geométrico, pezado, infeliz cheio de infinitas
desconsolações que apresentam as cazas de Moçambique, — a falta de arvoredo, da mais simples
nesga depaysagem onde se repousem os olhos-o aspecto miserável, nu, obsceno da maior parte da
população, — a ausência quasi completa do “confortable”especial de que gosam todas as colonias
extrangeiras,-largas varandas frescas e claras, onde circula, o ar livremente onde o “panca”agita
compassadamente a sua aza protectora e refrigerante, onde circulam constantemente os gélidos,-
as redes onde se repousa mollemente estendido durante as horas de maior calõr, em quanto lá
fòra o sol cheio de uma grande luz triumphante dardeja a prumo as suas flechas de ouro,-
pequenos jardins cheios de frescura e de mysterio, através de cujas arvores, cuidadas com esmero
se veem as criançasd, com os seus babeiros de linho, saltando e correndo, cheias da heroica e
incorruptível alegria da infancia...—eu creio firmemente que a absoluta falta de tudo isto, e que o
contraste oloroso que a realidade nos apresenta são uma causa terrível de enfermidade e de
tristesa, de preguiça, de desanimo, de invencíveis nostalgias, que nos prostram e nos matam!

Offerece-nos, entretanto, a natureza nos ambrosos retiros de Mossuril e da Cabeceira, uma
comprensação ao tristonho viver da cidade. Alli a mesma natureza que tornou avaramente esta
pequena ilha arenosa e arida, foi pródiga de galas e sorrisos, e estendeu um largo manto de
verdura onde podemos esconder-nos das soalheiras implacáveis, das immundicies da Missanga e
d’aquellea especie de essencia de pesté que é cuidadosamente guardada como um veneno antigo
— na rua dos Banianes.

Eu não me atreveria a mostrar tão clara e rudemente a regra geral se porventura não
tivesse, aqui, prompta uma excepção, uma pequena excepção, que eu apresento aos leitores, ao
largar a maleta de viàgem, e ao vereficar que trago ainda o fato todo imbebido do cheiro acre os
campos.

Essa excepção foi festa religiosa de Mossuril, muito concorrida este anno, e onde nos foi
dado encontrar nas suas “toillettes”campesinas, a maior parte das damas da nossa sociedade. Os
palmares foram desta vez accordados pelos frescos risos argentinos, e pareceram traduzir na
larga ondulação das suas folhas, poderosas como espadas,-am movimento de doce satisfação.

A festa de N. S. da Conceição orago de Mossuril, que se festeja na capella do palacio dos
governadores, é de antiga instituição, e encargo legado pelo edificasdor, que foi o capitão-general
Balthazar do Lago aos seus successores no supremo mando da província.

Dois dias antes da festa o sr. Conselheiro Cunha, esposa e filhos partiram paera Mossuril
no vapor Tete, commandado pelo sr. Guarda marinha Azevedo Gomes. Acompanharam a sua Ex.a
alguns hospedes e pessoas a quem haviam offerecido passagem. A musica do batalhão do
caçadores n.° 1. Tocou durante a viagem.—

Durante os poucos dias que o sr. conselheiro Cunha se demorou em Mossuril teve
constantemente frauca a sua caza, e no accolhimento que dispensou a todas as pessoas, deu as
mais constantes provas de bisarra e portugueza hospitalidade.

Não citarei nomes, para evitar esquecimentos. Direi apenas que entre funccionarios e
particulares appareceram ali grande parte das pessoas mais importantes da cidade.

A missa foi cantada pelo reverendo Arraiano, e o sermão prégado pelko parocho de
Mossuril o sr. padre Quintão, moço ecclesiastico que demonstrou na sua oração estudo serio, e
convicções profundas. S. rv,a aftacou o racionalismo; e o proprio monsenhor de Seguor, e
denodado paladino da igreja romana, não desdenharia muitos dos argumentos do sr. padre
Quintão, S. rv.a entretanto, foi pradente e sisudo, como deve ser todo o ecclesiastico, que ao
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Folhetim
(cartas a uma senhora)

Anónimo, publicado no África Orienttal, 1877, 20
dez, n.51, p.2 e 3

I
Minha senhora.

espalhar a doce doutrina do Christo, tem obrigação de saber que ella é balsamo que [?] la, e não
veneno que dilacera.

Na vespera da festa e na noute do dia em que ella se realisou, concorreram á Resistência
todas as famílias, que se achavam em Mossuril, e ao som da musica do batalhão que estacionava
no terraço que fica sobranceiro ao mar, se dançou animadamnte.

No dia da festa houve um jantar de quarenta e tantos talheres e ahi alguém levantou uma
saude a amável dona da caza, pelas brilhantes e sympathicas qualidades que o teem tornado bem-
quisto de todos, qualidades independentes do alto cargo que exerce, virtudes puramente sociaes e
domesicas, que se traduzem na inimitável lhances a do seu tracto e na bondade de que já tem
dado inequívocas provas.

No Domingo, dia immediato á festa, apresentou-se no vasto largo que defronta o palacio os
cheque de Sancul, com oitocentos a mil indígenas armados, do seu districto. Sua ex.a o governador
passou-lhes revista, e depois de gratificados com alguns garrafões de aguardente, retiraram-se ao
som estridulo das suas bosinas n’uma grande desordem pitoresca de trajes e de armas guerreiras.

Na segunda feira o serviço das repartições publicas reclamava a presença da maior parte
dos indivíduos que em tão intima harmonia tinham passado em Mossuril algumas horas
agradabilíssimas e o Tete”trazia o seu bordo o sr. governador geral e sua familia, alem de outras
pessoas.

E eu confesso que ao ver outra vèz a ponte a estender-se na sua incurável preguiça, com as
suas grossas pernas de elephante mergulhadas no lodo, ao avistar as arvores municipaes
enjesadas e rechiticas como vassouras inplantadas pelo cabo, e a fina flor do deboche indignea
tremelicando os seus grotescos meneios ao argo da Alfandega

Tive uma viva saudâde de Mossuril.

Quando em Goa fiu despedir-me de V. Ex.a na vespera da minha partida para
Moçambique, pediu-me, ou antes, ordenou-me V. Ex.a que lhe escrevesse d’aqui dando noticias
minhas e que também lhe descrevesse sitios, edifícios e usos e costumes do meu paiz. Eu prometti.
Apoz a promessa ainda me lembro de que V. Ex.a acrescentou: « Eu não espero; a cabeça do
Campo Oliveira anda sempre baralhada, e chegando a Moçambique não se lembra de mim e
muito menos do meu pedido.» A estas palavras que longe de encerrarem uma offença, continham
um favor porque eram ditadas pelo affecto, renovei a minha promessa e por um triz que não jurei
que havia de a realisar.

A primeira parte do dezejo de V. Ex.a cumpri-a logo que cheguem a minha terra, e a
Segunda ficou largo tempo em addiamentos. Hoje porém venho pagar esta divida ainda que em
exiguas pagar esta divida ainda que em exiguas prestações. «Antes tarde do que nunca», dirá
talvez V. Ex.a, e eu me consolo com isto.

Escrevo estas linhas na Cabeceira, sob as ramagens de duas robustas e copadas acacias,
sentinellas permanentes postadas junto á porta principal da minha humilde e muito pequena
vivenda. Vim hoje passar o dia que é feriado no campo. Eu amo desassombradamente o campo, e
se não tivesse prendido o meu futuro numa repartição do estado, não me viam na cidade senão
duas vezes, quando muito, em cada anno. Este inútil bulicio da cidade produz em mim um
aborrecimento que incommoda.
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Campos Oliveira
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******

Introdução [à Revista Africana]

Vae hoje submetter-se á appreciação dos leitores o 1°. numero da Revista Africana.
Os incalculáveis melhoramentos que a imprensa está espalhando por toda a parte abrindo

as portas da civilização e do progresso; o crescente apreço que o lavôr das letras vae conquistando
até nas mais remotas plagas e em todas as classes da sociedade — fazem crêr que não há ninguém

Como estou na Cabeceira, vou fallar a V. Ex.a d’esta aldeola garrida e viridente e,
porventura, a mais bonita da minha terra.

Eu creio que V. Ex.a não se esqueceu de que tenho a mania de fazer versos o que, por isso,
gosto de tudo quanto é poético e romacesco. Soltemos pois as azas á poesia. Permitta-me que
devaneie um pouco.

Ora imagine agora V. Ex.a que esta na Cabeceira; imagine que vai rompendo a manhã. Eu
offereço-lhe o meu braço e peço que vamos dar um passeio.

Como encanta o frescor da manhã I que suaves e cadentes midilhos não se escutam d’essas
avesinhas que ali saltitam nos verdes laranjaes em quanto não apraz o bater das folhas do
coqueiro, sempre verdes e trementes.

Admire aquelles cafezeiros tão cheios de flores! Contempla aquelle arménio que está ahi a
pas tão socegado! escute este plangente gemer de rola!

Não enleva tudo isto?
Adiante há caminhos tapetados de pequenas e lindas flores silvestres, veem-se cravadas

aqui e ali singellas casinhas de pretos feitas de pequenos paus e cobertas de folhas do coqueiro,
como em Goa.

Depois.... imagine V. Ex.a que é noite, e que a lua brilha no firmamento. Em poucos climas,
ou em nenhum talvez, o astro da noite se mostra tão lindo e refulgente como aqui. Vamos á
beiramar. Gosto d’estes arbustos que imitam salgueiros. Essas luzes que se destinguem a distancia,
estão accesas na cidade, que fica em fronte. Sente-se o som da musica, ve por isso que não é
grande a distancia que nos separa da ilha.

Aquelle clarão immenso, olho de gigante, que estamos a ver a poucos passos, é o pharol
que ha dois annos pouco mais ou menos, fora aqui cosntruido para utilidade dos navios que
quizessem entrar o porto de noite.

Ia-me esquecendo de dizer a V. Ex.a que a Cabeceira faz parte do continente fronteiro da
cidade, antecedendo-se na ordem Cabeceira pequena, e ficando-lhe em seguida Mossuril,
Ampapa Lumbo, Sancul e Chaça. Todos esses pontos são pitorescos, e podiam ser mais lindos e
mais profícuos, se no meu paiz, com magoa o digo, se desse mais apreço e mais attenção á
agricultura.

Eu disse a V. Ex.a que a Cabeceira era o ponto mais lindo do continente uns porem dão
preferencia ao Mussuril. Não questiono sobre o gosto. Acho Mussuril muito fechado, e mais
habitado de feras; e eu me esquivo sempre de Ter relações com tigres e leões.

Da igreja, que é dedicada a Nossa Senhora dos Remedios, hei de falhar quando descrever
os outros templos christãos da cidade.

Brevemente hei de enviar a V. Ex.a outra carta, e adianto desde já que irá com menos
poesia, e com mais assumpto.

Agora...peço que não imagine, mas que acredite na sincera amisade e justo respeito que lhe
dedica.
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* * * * *

Chronica

que desconheça quanto é util a publicação d’um periodico instructivo e ameno, principalmente
n’um paiz como este, em que são escassos os meios de leitura.

Animados por este pensamento e confiados na protecção do que não recusam prestar
agazalho a emprezas que concorrem em parte para o adiantamento d’um paiz; ouzàmos
emprehender a publicação d’este periodico, a cuja missão seria para nós de todo o ponto
impossível satisfazer, se não contássemos com o valioso auxilio de talentos robustos que de bom
animo se prestaram a vir sentar-se comnosco á meza do trabalho e a enriquecer as paginas d’este
periodico com as suas locubrações.

Franqueando, também, e de muito bom grado, as nossas columnas á mocidade estudiosa
d’este paiz, por bem felizes nos daremos se conseguirmos arrancar da sombra talentos talvez
proveitosos, inspirando-lhes o gosto da leitura e chamando-os a este entretenimento litterario em
que se aprende escrevendo e se escreve aprendendo.

Modesto e simples é o programma que a Revista Africana tenciona adoptar. Sempre
inoffensiva, alheia inteiramente ás questões particulares e aos debates políticos, apresentará em
suas paginas artigos de litteratura, dando preferencia aos interesse local, contos, noticias, viagens
e varias outras composições litterarias que, instruindo, não deixarão de agradar.

Aos que nos ajudarem n’esta árdua tarefa com os frutos dos seus trabalhos, asseverámos
que encontrarão em nós o mais completo reconhecimento e que as suas producções serão sempre
recebidos como dadivas de alto valor.

Se a Revista Africana fõr um dia util á terra do seu nascimento, estão conseguindo os
dezejos que presidem ao emprehendimento da sua publicação.

Francamente, vejo-me n’este momento em graves embaraços para desempenhar as
funcções de chronista. É Moçambique um paiz tranquilo, sem agitações políticas, sem novidades
de interesse emfim. Passa-se aqui um mez e mais sem que venha á luz publica um facto
importante que prenda a attenção dos que aqui vivem e que valha á pena de ser registrado numa
chronica. Nestas circumstancias, pois como traçar uma revista noticiosa quando escasseiam os
principaes elementos para a formação d’ella? Se os noticiaristas de Moçambique fossem pagos
com um tanto por cada noticia, e se os miseros quizessem viver só do officio, com certeza que
morriam de fome, salvo se fossem dotados da sobriedade do camêllo que atravessa o deserto sem
tomar alimento durante semanas.

Mas, já que me balancei ao difficil commettimento de abrir neste periodico esta secção
noticiosa — não por minha vontade certamente, mas para satisfazer a vários pedidos —
procurarei quanto possível ser agradavel aos meus leitores e não falsear o titulo que avulta ahi no
alto d’estas linhas.

— Como por entre as trevas d’uma noite escura surge uma estrella, assim vem apresentar-
se ao chronista uma novidade litteraria em Moçambique. É o apparecimento d’um livro sahido
dos prelos da imprensa nacional. Um livro em Moçambique! Sim, e um livro bom, um livro util,
um livro que não terá a vida das rosas de Malherbe, nem a aphémere duração dos almanachs.
Apósto em cono o leitor imagina que vou apresentar-lhe um relatorio de chefe de repartição ou
uma justificação de empregado dimittido. Satisfaço-lhe já á curiosidade: o livro é firmado pelo
bacharel Joaquim d’Almeida da Cunha, secretario que foi do governo d’esta província, e tem por
titulo: Estudos ácerca dos usos e costumes dos banianes, bathiás, parses, mouros, gentios e
indígenas para cumprimento do que dispõe, o artigo 8.°, § If do decreto de 18 de novembro de
1869.
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É dividida a obra em tres partes, das quaes a primeira é que viu já a luz da publicidade, e
as outras acham em preparação. N’esta primeira, que temos á vista, dá-nos o author a noticia
chorographica das possessões portuguezas na costa oriental d’Africa em quatro capítulos assim
classificados:

1.° Dos territórios da província de Moçambique.
2.° Discripção physica da província.
3.° Divisão administrativa, política, judicial, e eclesiástica da província.
4.° Ethnographia.
A segunda parte, conforme o author nos indica no prologo do seu livro, conterá os usos e

costumes dos povos da índia que vem negociar a esta província e são conhecidos pelos nomes de
banianes, bathiás, parses, gentios e mouros, e bem assim dos mouros de Moçambique,
descendentes dos que antes de nós occupavam a costa; a terceira tratará dos povos indígenas de
raça bantu designados sob o nome de Maconde, Macua, Munhai, Marave, Maganja, Landim,
Vatua, etc.

Nos quadros que no seu livro nos apresenta o sr. Almeida da Cunha de algumas lingoas e
dialectos fallados em certos pontos d’esta província, encontram-se ligeiras imperfeições que,
decididamente, provém de informações mal colhidas ou da maneira porque as palavras foram
escriptas. Este defeito porém não prejudica em nada o livro que, a par de outras discripções
exactas, encerra documentos cheios de interesse e immenso valor.

— Voltou da arriscada expedição scientifica «Pinheiro Chagas» o intrépido explorador
Serpa Pinto, que por motivo de doença não poude proseguir no seu utilíssimo e grandioso

projecto. Se o vêl-o alquebrado de forças e vencido pela infermidade que o tomou, nos opprimiu o
espirito, consolamo-nos ao mesmo tempo ao vêr que Portugal conta ainda homens que,
coloccando acima de tudo a gloria da nação, arriscam a vida por ella.

Depois de poucos dias de demora em Moçambique, partiu Serpa Pinto para Zanzibar a
retomar o seu lugar de Cônsul de Portugal n’aquella região.

Deixem-n’o melhorar, deixem-n’o recobrar as forças perdidas, e verão como elle vai de
novo proseguir nos seus trabalhos da exploração. Aos que põem duvida no que avanço, convido a
uma aposta. Querem?

Navios de guerra de varias nações visitaram durante o mez o porto de Moçambique. A 15
deu entrada a corveta americana Juniata, que partiu tres dias depois; a 24 vimos ancorar as
fragatas allemãs Stosch, Prinz Adalbert e Gneisnair, a 29 a canhoneira italiana Agostino
Barbarigo.

No dia 28 — anniversario natalício de sua alteza o príncipe real — o governador geral da
província offerecem um jantar ao commodre e commandantes dos navios allemães, ao qual foram
também convidados alguns funccionarios da primeira ordem, havendo á noite nas salas do
palacio de S. Paulo uma animada soirée a que assistiu a maior parte dos empregados públicos da
capital.

Na tarde d’esse mesmo dia a musica da fragata Stosch, navio chefe, fez ouvir no campo de
S. Gabriel e depois ao pé do palacio do governo, escolhidas e bem executadas peças que muito e
muito agradaram. Não hade ficar sem menção um pequeno dialogo que tive occasião de ouvir
nesse dia, travado, entre dois indivíduos, que, por signal, têm o seu talher na meza do orçamento
provincial:

-- Vais á musica dos allemães?
-- Vou. E tu?
-- Ora que diabo vou lá fazer, se não percebo nada do allemão Se elles tocassem em
portuguez...
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Luiz de Camões

com voz pezada e amara
Como quem da pergunta lhe pezara

São tantos e taes os encomios levantados a Luiz de Camões, já em grandíloqua e sublimada
prosa já em candeciosas e elevadas estrophes, que se torna hoje quasi pueril ir ennastar[?] novas
flores em tão primorosas coroas, principalmente quando só se pode offertar flores pallidas e sem
préstimo.

Seja-nos pois permittido arrancar e expôr á vista dos nossos leitores um diamante da
explendida corôa tecida ao épico portuguez pelo senhor Latino Coelho, um dos mais poderosos
ornamentos da nossa litteratura contemporânea.

Escutai o illustre académico:
«A vida do Camões envolve-se na penambra, que circumda na antiguidade os grandes

génios. Como que a natureza se compraz e delicia em deixar mal desenhados, nebulosos, indecisos
os contornos d’estes vultos gigantes e singulares, que se poderiam com rasão cognominar os
milagres da humana geração. E que os génios não tem, não precisam Ter biographia. Vivem e
consubstanciam-se na patria e na humanidade. A sua vida chama-se pensamento. A sua
transfiguração chama-se gloria. Que nos importa, onde no berço os embalou infantes a piedade
maternal? Os génios não têm patria na accepção estreita e mesquinha do vocábulo. Fel-o a
natureza cidadãos da humanidade. Deixemos a biographia para os pequenos medíocres. Para os
grandes da intelligencia basta-lhes o nome, as obras, a vóz universal, que os levanta e canonisa
acima do vulto da mortaes.

«Se alguém poderá evocar a sombra magestosa do poeta e como o Gama ao Adamastor,
interrogal-a com o imperativo Quem és tu? E inquerir-lhe: «Onde nasceste? Dize, que sobre isto
contendem os teus biographos. Onde viveste até que te alistaste como soldado de fortuna? Dize,
que n’este ponto lidam enredados os teus commentadores. Quem era essa mulher, que tu cantaste
sentido e mavioso nos teus carmes amorosos? Dize, que d’esta duvida se lastimam os teus
interpretes.» Quem sou? Diria o vate mais anojado porventura que o gigante do cabo tormentorio:

«Quem sou? Dei-te os Lusíadas, e perguntas d’onde venho? Dei-te n’um grandíloquo
poema o meu espirito, a minh alma: o meu enthusiasmo de poeta, a minha devoção de portuguez,
os meus brios de soldado, e ainda queres saber miudamente em que lances e aventuras, em que
illusões de amor e de fortuna passei a vida carnal e temporária, em que lugar surgiu á luz o
punhado de terra do meu corpo, e em que ponto se escondeu a cinza d’este fogo immortal, que me
queimou? A existência em brevíssimos termos a hei cifrado. Servi a patria com a espada, cantei-a
com o meu plectro. Amei como sabem sómente amar as almas de eleição. Padeci, como só podem
padecer os génios, a quem a Providencia faz pagar a usuras com os tormentos de uma vida
mesquinha e amargurada o menstruoso, privilegio da sublime inspiração.» E Camões foi poeta,
soldado, aventureiro, amante, naufrago e desditoso. Ddouraram-lhe á fronte os raios de todas os
infortúnios. Morreu miserável e deslembrado, tendo por salario a ingratidão, por tumulo uma
campa sem epitaphio e sem memória. Eis ahi a sua vida e o seu destino. N’isto se pareceu o vate
com o ninho seu paterno; tão opulento de fama e de lauréis, como trabalhado por amargas
desventuras. Porque tem a imortalidade os seus cruelissimos descontos para os grandes povos e
para os talentos eminentes. É a gloria custosa mercancia, que se compra quasi sempre a preço d
pungentes e dolorosas provações. A sua luz é brilhante como a scintilla do relampago e temerosa
como o resplendor da tempestade».

N’estas poucas mas concisas palavras resume-se a biographia do immortal cantor das
glorias portuguezas. Mmas se quereis conhecer miuda e profundamente aquella vida tão cheia de
degostos quanto brilhante de gloria, folheae o livro em que o eminente escriptor, que acima
citámos, delineou com o seu admiravel estylo o vulto admiravel do author dos Lusíadas.
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Chronica

Pois, senhores, na qualidade de cidadão, e usando da faculdade que me concede a lei que
declara livre o direito da petição (não á assim que se diz?) peço pelo menos:

— que se restaure o Theatro da Príncipe Real:
— que se levante novamente a Sociedade de Geographia;
— que não se deixe morrer o Club
So esses meus pedidos não forem executados por serem feitos por uma pessoa humilde e

em humilde prosa; hei de formulal-o em ruidosas estrophes para serem cantadas na musica
animadora da Marselheza.

Em quanto troam os altivos canhões da magestosa fortaleza de S. Sebastião; em quanto os
vasos de guerra fundeados no porto de Moçambique se ostentam garborosamente embandeirados
em arco; em quanto os filhos de Marte vestidos de gala vagueam empertigados pelas ruas da
capital com os seus auríferos capacetes — demonstrações sinceras de jubilo pelo anniversario
natalício de Sua Magestade El-Rei, escrevo eu a chronica sob as copadas ramagens d’ma arvore
vetusta que provavelmente viu brincar meus avós e que n’este momento me livra d’um calor que
derrete. Cercado pois de viridentes arvoredos, ao som de melífluas volatas que desprendem
formosas avesinhas, e ao doce perfume das nevadas flores dos cafeeiros, — o chronista saúda
também os annos do Augusto Monarcha, com o seu simples trajo de linho que por fim de contas,
aqui no campo, é de gala.

Escrevo estas linhas na Cabaceira, aldeota peotica e garrida, e um dos melhores pontos que
defronta com a ilha de Moçambique. Os últimos feriados seguidos fizeram com que muita gente
deixasse a estridula cidade para vir gozar os ares sadios do campo. A Cabaceira, pouco affeita a
musicas, escuta por estes dias os harmónicos sons de realejos, caixas de musica, concertinas,
violões, e em maior escala o estampido das armas com que os caçadores arrancam sem piedade a
vida a innocentes avesinhas que nenhum mal lhes fazem.

Creio que também Massouri está divertido a valer. Uma carta tentadora que acabo de
receber, firmada por alguns amigos, convidando-me a ir hoje jantar ali, faz-me acreditar que a
alegria rebenta com o maior enthusiasmo n’aquelles palmares....sombrios. O «sombrios» em
grypho é com os signatários da carta.

Effectivamente, é preciso que a gente se divirta! É necessário que se expanda a vida n’esta
terra, onde a existência se consome ao calor ardentíssimo d’este sol tropical, e onde as distracções
escasseiam de vez. A vida é curta, curtíssima; e, além de fugaz, crivada de tribulações. Para que
pois predêl-a no circulo de ferro da seriedade?

A proposito. Tenho notado que Moçambique na parte que diz respeito a distracções
caminha para traz á guiza do caranguejo. Senão, vejam:

Tínhamos aqui ha annos um theatro, em que se passavam noites amenas, como em familia,
suavindo-se assim a aridez do viver de Moçambique. Depois, esta casa de recreio entrou a espaçar
muito os seus espectaculos, e por fim tão esquecida ficou que a mão ferrea do tempo houve por
conveniente desabar parte do edificio....e era uma vez um theatro em Moçambique.

Organizou-se em 1881; sob risonhos auspícios, a Sociedade de Geographia de
Moçambique. Houve meia duzia de sessões cheias de aloquencia, projectos famosos...e d’ali há
mezes a sociedade, tão proveitosa e tão necessária n’este paiz, acabou.

Temos agora o Club Recreativo e Litterario —único estabelecimento de recreio na capital
— o qual, segundo consta, geme nas vascas da morte e dentro em pouco tempo fechará as suas
portas.
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* * * * *

Chronica

Mául Reparo agora que terei já todo o espaço reservado para a chronica....e sem dar
noticia nenhuma.— Mas —verdade, verdade— o mez foi tão esteril em novidades, que eu não tive
outro remedio senão seguir a regra da rethorica actual que ordena: «Fallar muito quando não há
nada que dizer.»

E disse.

Ao sair d’esta chronica, um anno mais vai sumir-se na insondável voragem dos séculos e
vai principiar outro anno.

Á vista do ensejo que se me offerece, podia escrever o necrologio do anno que expira, e ma
sudação ao anno que vae nascer, que provavelmente não terá as regalias de robusto como todos os
meninos cujos nascimentos mencionam os noticiários, embora tenham elles vindo ao mundo
magros e enfezados. Mas não perco o meu tempo nem com uma nem com outra coisa. O
necrologio está batido, sédiço, massador e até faz mal aos nervos; e, além d’isto, prefiro deixar
dormir em paz um defunto a ir desinquietal-o com plangentes nénias. A saudação não a faço,
porque talvez mais tarde me arrependa de Ter saudado uma anno que, apezar de bom, como são
chrismados todos elles á entrada, póde correr torto para o paiz, para a nação e para mim
sobretudol

A proposito de necrologios, depara-se-me uma idéa que eu desejava immenso ver
adoptada. Alguns escrevinhadores d’esses artigos fúnebres dizem: “a parca truculenta com a sua
foice terrível...”; outros: “A inexorável parca com o seu alfange destruidor...”; mais outros: “A
thezoura inhumana da parca implacável...”; e por fim de contas fica-se em duvida se a parca,
para cortar o fio das existências, se serve de foice ou de alfange ou de thezoura — instrumentos
muito diversos uns dos outros.

Era pois de summa utilidade que os senhores necrologistas, attentas as tendências do
século, formassem um congresso para se decidir por uma vez qual dos instrumentos seja
conveniente dar-se á parca.

Para pompear mais o caso baptisava-se o congresso com um nome vigoroso e
imponente...por exemplo: Congresso funebre-mythologico, ou outro que chame a attencão do
publico e que sirva para armar ao effeito. Tudo para nos conformarmos com a epocha!

O leitor provavelmente quer noticias, e não sei se o vou enfadando com este palavriado
todo. O que porém posso affirmar é que elle vai enchendo espaço, circumstancia muito favoravel
para mim que me vejo embaraçadissimo por ter que dar uma chronica referente a um mez
completamente desprovido de novidade. De feito, parece incrível que n’uma capital quase um
mez inteiro sem deixar uma noticia que inspire interesse e que valha a pena de ser inscripta n’um
jornal. Corro a memória pelos seus 31 dias, e nicles! O ra acontecesse-me assim quando a mente
pelos mandamentos da Lei de Deus a consultar os meus peccados!

A minha única esperança — a minha táboa de salvação — era o Natal — a festa religiosa,
brincã e toda affectos. Mas n’esta cidade foi o natal tão sem ruido que nem duas linhas dá para a
chronica.

Quão sem-sabor, quão frio devieis ter achado aqui o Natal, vós filhos dos outros paizes!
Que saudades não tereis sentido n’este dia, lembrando-vos das folias e brinquedos da vossa

terra.
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Mas se o Natal foi frio, quentíssimo foi o mez. Moçambique transpira, e o inverno que só
nos mandou um dia o seu cartão de visita, não se tem dignado desempenhar cabalmente as
funcções que lhe são commettidas. Os campos pedem agua com mais empenho que a
desventurada Agar no meio do deserto; e o inverno a passear provavelmente por outros climas
esquecidos de que Moçambique também precisa d’elle e com mais rasão.

E o sol a queimar-nos a pelle com todo o seu ardor tropical, e o calor a fazer-nos suar e
derreter-nos os miolos!

Se o leitor gosta de suar e derreter-nos os miolos!
Se o leitor gosta de suar em bica e ensopar meia duzia de lenços por hora , dou-lhe desde

já os meus sinceros parabéns, e peço-lhe que quando chegue o tempo frio me envie a mim as suas
felicitações.

Por mil rasões embirro soberanamente com o calor, e creiam que se elle fosse coisa
tangível mesmo á sua entrada tinha-o feito em mil bocados sob pena de me ver a contas com o
Ministério Publico.

Bem sei que os rheumaticos e os proprietários de bronquite chronicas se hão de revoltar
contra a minha opinião. Mas que querem? Cada um deseja aquillo de que gosta.

É meia noite. Fechou-se o anno; também é tempo de fecharmos a chronica. Antes d’isto,
como vem raiando o novo anno, que tenho o leitor muito boas festas em companhia de quem mais
estima!
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Nem um nem outra

Casaram-se um rico morgado — cujo nome, filiação, naturalidade, morada, qualidades,
estatura, e feições não declaro, porque não os procurei saber, nem nada d’isto vem ao caso — e
por essa occasião o homem deu um baile em sua casa. Immensa foi a concorrência. A sala estava
elegante e explendidamente adornada; ardiam innumeras luzes, e ardiam, pelo calor d’elas, os
pobres assistentes.

N’um sopha voluptuoso via-se sentada negligentemente uma donzela de quatorze á quinze
annos, linda com os amores. Trazia um vestido côr de roza pouco decotado com tres ordens de
pregas, cujas orlas eram guarnecidas de espiguilha azul. Os cabellos estavam dispostos
elegantemente, não formando sobre a cabeça elevadas montanhas, como costumam algumas,
gosto exquisito, á que alguns exquisitos chamam elegancial — Em uma palavra: a donzela não
conhecia rival no baile, já na lindeza, já no modo de tratar.

Um janota, mancebo de 19 annos — tinha exactamente a minha idade — que ficava
fronteiro ao sophá, tinha os olhos constantemente pregados naquellas seductoras imagem, e
parecia até que nem pestanejava. Para encurtar palavras, direi, se o leitor não soube ainda, do que
duvido, que o mancebo namorou-se da menina.

Começava a orchestra uma linda e enlejadora walsa; ninguém se dispunha a dançar. O
nosso mancebo foi o primeiro a convidar a menina — ora, digamos-lhe o nome; chamava-se
Georgina — para seu par. E principiaram ambos a walsar. Imaginem o que não devia sentir o
namorado ao vêr, entre as suas, as lindas e nevadas mãosinhas do seu idolo, ao sentir palpitar tão
junto de si o coração por quem palpitava o seu. — Depois de algumas voltas já fatigados pararam
os dois, e Georgina tomou lugar ao pé d’uma senhora, que pelos ares mostrava ter seus quarenta e
cinco annos, se he que não tinha sessenta; era feia e carrancuda como uma noite escura sem uma
só estrella no firmamento; comprida, como nos parece uma noite passada sem ceia.

O mancebo — digamos-lhe também o nome; chamavam-n’o Alfredo — passeava pela sala
conversando com um amigo, e lançando ao mesmo tempo olhares ternos e furtivos na bella com
quem acabara de walsar.

— Vês aquelle mancebo, com quem dancei agora mesmo? Como he gentil e bellol— disse
Georgina a sua visinha a meia voz.

Alfredo ouviu essas palavras, que o fizeram delirar de transporte de contentamento —
julgava ter ganho já meia victoria.
Terminou o baile, em fim; retirava-se a gente, a maior parte tristel — É o que acontece no fim
d’um baile; eu pelo menos entristeço-me bastante, ao recordar-me das danças, da musica, de tudo
quanto se passou n’elle, excepto do vinhol

Ora como ai contando, conclui-se o baile, e a gente se retirava. Georgina de braço dado
com um mancebo também gentil e bello, havia já avançado vinte passos, quando Alfredo saiu com
o seu amigo.

— Cláudio, não me diras quem he aquelle mancebo, que ahi vai adiante com aquella
menina? — perguntou Alfredo ao seu companheiro.

-- É um seu primo, a quem ella ama cegamente; estão proximos a se casarem.
Se um raio tivera caido aos pés do desditoso joven, lhe teria impressionado menos, que a

cruel declaração que acabava de ouvir.
-- Desgraçado de miml Exclamou elle, como fóra de si.
-- Como!? Porque? Acaso a menina tomou-te a caixola?
— A mim...a mim...eu...
-- Ora, não te atrapalhes: diz-me estás namorando da menina?
— Eu nada te occultol É verdade.
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— Pobresinho! Podes perder esperanças de a possuir; pois ella, como te disse já, ama
extremosamente o primo, e he correspondida. Mas dize-me, meu caro Alfredo, já não pensas
agora na Eugenia? Não a amas já?

— O retrato feiticeiro de Georgina apagou d’uma vez aquelle amor... E tu cuidas que ella
não poderá amar-me, abandonando o primo? O coração da mulher he tão volúvel!...

-- Não sei que te diga. As mulheres são para mim uns enigmas indecifráveis.
-- Cláudio, peço-te que venhas passar commigo o resto da noite.
-- Com mil vontades.
A menina Georgina entrou em sua casa com o primo, que saiu sem se demorar um só

instante. Os dois amiguinhos apressaram o passo, e chegados que foram para onde se dirigiam,
encerraram-se n’um quarto e conversaram, antes de irem á cama, algumas horas. — Surgiu o dia
immediato. Os dois acordaram ao meio dia quasi. Cláudio despediu-se do amigo e poz-se a
caminho.

Alfredo por conselho do amigo com quem passara a noite, dirigiu uma carta a Georgina,
declarando-lhe o seu amor, e pedindo-lhe o d’ella. Esta que também, sentia no coração, como
dizem muitos, um tefe-tefe pelo mancebo, não recusou conceder-lhe o pedido — respondeu-lhe,
pois, que o amava muito, e pedia ao céu que fizesse com que se effectuasse o enlace com o primo.
O mancebo, apenas teve a carta entre as unhas, deu um pulo de contente, um pulo tão grande que
esteve por pouco a bater com a cabeça no tecto da casa; e participou sem demora ao seu amigo
Cláudio a feliz resposta que tivera, e desde esse dia travou-se entre Alfredo e Georgina uma
continua correspondência epistolar. Em dias marcados realisavam-se as entrevistas dos dois
namorados, por baixo das janellas do quarto de Georgina.

Assim passou-se um mez. A pobre Eugenia, antiga amante de Alfredo, a quem este
abandonara tacitamente desde o momento em que vira Georgina no baile do morgado, dirigia, em
balde, durante esse tempo, cartas sobre cartas ao seu amante; este nem se quer respondia a ellas
palavras! A infeliz menina, indignada d’um tal procedimento, lamentava a sua sorte, no meio de
dolorosas angustias e d’um cruel desespero. Em fim, Alfredo resolveu se um dia escrever-lhe uma
cartinha. Foi nestes termos:

“Exm.a sr.a. — Amei a v. ex.a, he verdade; mas agora os olhos d’uma virgem mais linda
extinguiram o amor que lhe consagrava. Amo outra já. Peço a v. ex.a que não me apouquente
mais com as suas cartas. Desejo-lhe saude e venturas. Sou com consideração, de v. ex.a criado
humilde — Alfredo de Seabra”.

Apenas escripta a carta, dobrou-a e estava já preste a pôr-lhe o sobescripto, quando lhe
vieram dizer que um mancebo pretendia fallar-lhe. Largou a penna, e foi ter-se com o recem-
chegado, que era um seu antigo collega da escola. Conversaram horas esquecidas. Alfredo pediu
ao amigo que jantasse comsigo; elle recusou agradecendo cordialmente.

-- Bem, então adeus, Alfredo; queres alguma coisa?
-- Obrigado. Saude e venturas.
Abraçaram-se, e o visitante fez uma pirueta e retirou-se. Alfredo encaminhou-se ao

quarto, e sobrescriptou a carta a georgina, em vez de sobrescriptal-a a eugenia! ( Que fatal
engano!) Gritou pelo criado, que partiu com a carta de Georgina, mais ligeiro que um raio. — A
menina apenas havia lido aquellas linhas, ficou immovel qual uma estatua, depois de haver
soltado um grito de desesperação. Momentos depois, indo para o seu quarto, esteve á sós a
balbuciar soluçante as seguintes palavras:

— Já me não ama!... Juguei-o constante! E que seria de mim se eu tivesse dito a Eduardo
que o meu coração era d’outro já?!...Ai! castigo que me veio do ceu! Alfredo já me não
ama!...«Peço a v. ex.a que não me apouquente mais com as suas cartas». São palavras d’elle!
Palavras tyranicas, trahidoras!

Havia proferido só estas palavras, caiu sem alento sobre a cama. Pouco depois ergueu-se, e
continuou:

— Alfredo me não amal....e eu....eu....ai! como também se apagou de repente a vehemente
paixão que lhe consagrava!...Acabou-se! Animo! Desposarei Eduardo, mais ninguém; se elle
chegasse agora!...oh! se chegasse!...

Neste momento ouviu-se na sala um rumor. Era Eduardo. Georgina abriu a porta do
quarto, viu o primo, que, ao vel-a, apertou-lhe a mão, radiante de jubilo.
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berço...
— Comprehendo. Não importai Ella nos verá do ceu! Socega. Limpa estas lagrimas
E abraçaram-se os dois amantes. Georgina já sorria, já no rosto lhe passavam alguns

vislumbres de alegria. — O seu amor para com Eduardo augmentara-se bastantemente; agora
amava-o mais que nunca. Amavam-se ambos com um fogo indizível.

Chegou o dia immediato. Casaram-se em boa hora os dois primos. Á noite, festas e pompas
reinavam em casa de Eduardo. Era um baile.

N’esta noite, devia Alfredo vir conversar com Georgina, conforme a regra que entre elles se
estabelecera — chega o infeliz amante ao lugar do costume, vê a janella fechada. Grita pelo nome,
ninguém lhe responde. Um velho criado que estava esperguiçando-se e bocejando á porta,
brandou:

Quem há lá aquelle vulto que se avisinha d’aqui e proclama p’la graça da filha do meu
amo, eim?

Alfredo dirigiu-se ao velho, cumprimentou-o e respeitosamente, e, depois de ter
conversado alguma coisa, perguntou:

—- Então a menina Georgina passou hoje incommodada?
— Ora, nãol Passou d’um estado para outro.
— Está melhor? Então hontem sofreu algum incommodo?
— Não; incommodo deve sofrer hoje com o baile.
— Ahl foi para um baile, provavelmente.
— Ora deixemo-nos de historias; quer v. s.a tomar um gole de vinho? É ordem do meu

amo dar de beber a todos quantos por cá hoje appareçam.
— Porque então?
— O sr. ainda está desdente. Casou-se hoje à sua filha.
— Estás louco?!
— Na verdade; porque tenho-lhe aturado tantol...
— Oh! socega-me; dize-me o que há.
— C’os diabos! Já lhe disse algumas vezes. Casou-se a menina Georgina com o seu primo

sr. Eduardo de Campos.
— Oh! maldição! — gritou o amcebo com horror.
— Maldição sobre mim? Essa he boa! Ora adeus.
E dizendo, o homem retirou-se d’ahi cerrando a porta. Alfredo esteve a contar as estrellas,

até que ouviu um som longuinquo que parecia ser de musica. Correu pressurosso á casa de
Eduardo, e ahi certificou-se do que o velho lhe havia dito. Partiu desesperado, sem demora, com
lagrimas nos olhos á casa de Eugenia, sal antiga amante, como já sabem; bateu de leve á porta,
appareceu uma criada, a quem perguntou por Eugenia.

— Eugenia?! Que lhe direi, senhor? Ella já não pertence ao mundo....
— Morreu!?
— Não; cortou hoje aquelles tão lindos cabellos e encerrou-se n’um claustro, para nunca

mais apresentar-se aos olhos do mundo.
— É certo o que me dizeis?.... mas qual foi o motivo?...

— Minha amada Georgina! quer tens? Tão pallida! Lagrimas nos olhos?!
— Scismava em ti, primo. Dez dias de ausência, tu que não faltavas nunca!...Vê quanto te

amo!
-- Socega. Venho dar-te uma nova bastante agradavel. Teu pai teve agora mesmo uma

larga conversação com o meu, e resolveram casar-nos amanhã, por ser o dia em que se haviam
deposado os seus pais, nossos avós. Oh! tu não calculas que prazer, que alegria me transborda no
coração.

-- Sim! Amanhã serás o meu esposo. Deus nos abençoei — disse Georgina em lagrimas.
-- Choras?! Que tens, meu amor? Porque fazes com que me poise uma nuvem de tristeza

no coração, onde refulge o contentamento e a alegria? Tu choras; as tuas lagrimas arrancam as
minhas. Georgina, basta, basta já. Mas dize-me: que te motiva a verte estaas pérolas? Não levas
acaso bem a nossa união? oh! responde! Para eu morrer....porque não te quero receber
violentada!

— Oh! se levo!....mas....minha mãi...se fosse viva ainda....Foi ella mesma que desde o
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Campos Oliveira.

Publicado na lllustração Goana (volume encadernado)

******

Houve uma vez um casamento...

— Despresos d’um amante.
O malventurado mancebo ficou immovel e quasi sem a razão. Mas que podia elle fazer?
Voltou á casa, escreveu alguns versos, e no dia seguinte havia desapparecido sem querer

saber de anda; e nunca mais se soube d’elle.
Não apresento aqui os versos do pobre mancebo. São sem medida, sem harmonia, em uma

palavra, versos que provocam o riso. E não quero que se riam do infeliz depois de haver soffrido
num desatre d’estes!

I
Vou contar uma historia muito engraçada. Sinto, porem, infinitamente por ella ir ser

contada por mim. Esta narração exigia uma penna alegre, brinca e galhofeira, e não era para a
minha que não serve para o jocoso nem para coisa alguma. Comtudo, se me permittem, vou já,
começar a historia, promettendo rematal-a em poucas palavras e sem incommodar a paciência
dos amáveis leitores.

Aniceto da Silva tinha uma filha, linda como os amores. Não lhe faço aqui o retrato para
não estar a repetir o que cem mil cantores das ellas já repizaram; digo só que era lindíssima e vou
proseguindo. Chegada ella aos dezeseis anoons já o pai ardia em ancias de a casar bem — o bem
quer dizer rica —, e para isso procurou uma mancebo cheio de bens de fortuna mas vasio de
juizo e intelligencia, e queria que o mais depressa possível se levasse a effeito esse enlance. A filha,
porem, que já conhecia o noivo por uma retrato e informações, não esteve para ali virada.

Elegante, formosa, romanesca , não lhe agradou a escolha e de mãos postas pediu ao antes,
supplicou ao author de seus dias que annulasse de todo as suas intenções. E aqui para mim — o
tembem para o leitor, creio eu — a filha de Aniceto tinha carradas de rasão.

Pois uma Venus — desculpem a mythologia — adornada de qualidades apreciáveis e
d’uma instrucção esmeradissima podia lá gostar d úm automato como esse que o pai lhe queria
dar por esposo?

Ora não resisto a tentação de lhe fazer aqui um rápido esboço biographico: chamava-se
Veríssimo Donato Exepuelda Visita Chagas, e descendia de família pobre e honrada, que soube
depois adquirir grassos cabedaes. Alto, magro como um cão vadio, tinha a pelle toda bexigosa
dando ares d’uma carta geographica, bigode e pera ruivas, cabello espesso e proprio para escovas
de sapatos, nariz como aquelle que Bocage epigrammou, e finalmente uns alicerces, isto é, uns
pés... legitimamente inglezes.

No tempo em que se passava esta historia contava elle trinta e seis annos pouco mais ou
menos, e sua familia cifrava-se então em um tio tão falso de senso como Veríssimo, e duas tias
septuagenárias que ainda conservavam a mania de casar, o que prova, creio eu, que estavam
também quanto á bola, no caso do sobrinho.

No vestir offendia Veríssimo altamente o bõm gosto; no escrever era um veríssimo
assassino das regras da grammatica e orthographia; mesmo na sua própria assigantura depois de
seis sandices, escrevia Chagas com X.

Ate aos seus trinta e seis annos não lera Veríssimo senão dois livros/ Historia de Carlos
Magno t a Confissão do marujo Vicente Este, ultimo achava-o elle interessado mas não atinava
com a razão de o marujo Ter respondido “saber nadar como um cação”, quando o cura lhe
perguntou qual era o melhor modo para um homem se salvar, Da Historia de Carlos Magno, dizia
Veríssimo que era obra cheio de argumentos fortes, estylo enlevado mas que elle não pudera saber
ao certo de que o livro tratava.
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Tenho visto muitos leitores como Veríssimo, mas — verdade, verdade — bem poucos tão
sincerosl

O pobre homem tinha dois desejos intessissimos, para cuja realisação não se lhe dava até
offerecer um olho ao diabo. Eram: ser vereador da camara municipal e honrar como elle o dizia, a
sua casaca com um habito de Christo. Creio que em Moçambique era lhe facil conseguir sem
custo estas innocentes ambições.

Deixo ainda no tinteiro vários apontamentos mias que podiam vir tomar logar neste ligeiro
esboço, poruqe, como sabem, é do meu dever não ser prolixo e maçador.

A filha de Aniceto não queria desposar Veríssimo. Choveram ameaças, fallou-se em
conventos, maldições á hora da morte, e em tutti quanti os papas inventam sempre em occasiões
semelhantes.

Durou por dias a tempestade; até que finalmente um sim dos lábios de Eugenia (peço
perdão se á maís tempo não declarei o nome da noiva) veio por termo a procel-la. Mas ai! aquelle
—sim — era a nuvem que ia trazer procella mais tremenda a alma ingénua da timida donzella I

Fixou-se o dia do noivado. Veríssimo não vira ainda aquella que lhe ia pertencer. Alguns
acharão isto um pouco extraordinário n’aquelle homem. Eu não. Quem conheceu noivos que só
depois do casamento viram a cara ás noivas, não deve conceder admiração ao caso de Veríssimo.

Na ante-vespera do dia marcado para o conjugio, Aniceto recebe uma carta — por signal
com tres borrões e duas sandices em cada linha — na qual o futuro genro mostrava desejo de ver
a noiva.

— Amanhã — disse Aniceto chamando a filha para ao pé de si — vem ver-te o teu noivo.
Em sendo dez horas do dia preparate para o receberes. Faze-te linda e veste do melhor que tiveres.

No dia subsequente, sentada n’um sophá elegante que decorava a sala de Aniceto, a aflicta
donzela aguardava a chegada da noiva, lendo num livro de versos. Fundíssima trsiteza vinha
anuviar-lhe o rosto archangelico em que se podia ler o desgosto que andava torturando aquella
alma candida e toda innocencia.

Maria, criada quarentona e bem fallante, e confidente intima de Eugenia, estava a um
canto da sala, triste e condoída da mofina sorte que estava preparadaá infeliz donzella.
Contemplando-apor alguma tempo em silencio, e depois por não poder por mais tempo estar
callada , quebrou a mudez fallando assim a Eugenia:

— Peço perdão á menina se lhe interrompo a leitura. É penoso e muito penoso Ter uma
mulher que desposar um homem a quem não consagra o mais leve affecto. A obediência filial fez
com que a menina consentisse numa união tão odiosa como essa que em breve se deve effeituar.
Mas tem-se visto, mesmo à ultima hora, aniquillarem-se desejos para a cuja realisação se haviam
empregado os mais violentos meios. Eu estive agora a pensar seriamente no como destruir os
intentos de seu pai. Depara-se me um meio, um só; se d’elle vier bom resultado, podemos render
graças a Deus.

— Dize qual é. Tentemos tudo. Maria — proferiu a donzella deixando ver num livissimo
sorriso um raio de esperançosa alegria.

— Escute. Vai-se aproximendo a hora em que deve apparecer o tal senhor Verissimo; seu
pai não volta tão depressa, que aqui para nós já anda cuidando do enxoval. Em vindo o noivo,
apresento-me eu como senhora e a menina veste o meu fato e não vem a sala senão quando eu
tocar a campainha. O homem pensa que eu sou a noiva, e ao ver-me já com esta idade e com a
cara que Deus me deu, vai dizer ao senhor Aniceto que não acceita o casamento, e la vai tudo
quanto Martha [?]. Que diz?

Acceito o alvitre, foram ambas, acto continuo, juntar acções ás palavras.
Meia hora depois chega Verissimo. A [?], digo mal, a casaca assentava-lhe bem; as calças

ficar-lhe-iam melhor talvez se não tivessem dobradas com o receio de que a lama[?]-as
entregasse. Os botões do colete estavam todos em casas que lhes não pertenciam; a gravata media
um plano de altura, sem hyberbóle. Grosso ramo de flores ornava-lhe o peito, talvez para
justificar bem o conhecido rifão: “Flor no peito...”

Deixemos digressões. Chega Verissimo e vê Maria sentada no sophá muito á vontade.
Cumprimenta-a respeitoso, e logo se entabola entre ambos o seguinte dialogo:

Principia Verissimo:
— V. Exa será ou é casualmente a filha do meu senhor amigo Aniceto?
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— Sou sim, senhor. E eu terei por ventura a honra de estar fallando com o meu futuro
marido?

— Marido?! Isso agora mais devagar, Esta pilula é que não posso engulir. Dizem-me que a
noiva é bonita e [?] e por fim de contas encontro uma pessoa já com idade e feia, com perdão de
quem me ouve. Eu não quero casar com vossa senhorial

— Está no sei direito — respondeu toda lépida a criada ainda que ferida. Peçe-lhe que
declare isto a meu pai que me dá muita satisfação. Depois, deve o senhor saber que nunca o amei,
entende? Se accedi ao pedidode meu pai foi só para lhe fazer a vontade a elle e não por que
quizesse ser espoza do sr. Veríssimo das Chargas.

— Ora ponha-se no meu lugar e diga o que faria se lhe acontecese uma como esta?
Sim...diga lá!

E nisto o começou o homem a fazer-se branco e corado, a tossir, a engasgar-se...
— Maria, um copo d’agua, depressa! Exclamou a improvisada ama...
E logo entrou Eugenia toda pressurosa com trajos e modos de criada, como se havia

convencionado.
— Olh a — disse Maria dirigindo-se a Eugenia — traze depressa um copo d’agua a este

senhor. Oh! meu Deus que scena esta! Exclamava ella fingindo extremo alvoroço pela attitude
apoplética do atrapalhado pretendente.

— Eu — balbuciou Veríssimo pregando olhos admirativos na gentileza da moça — se a
menina não levasse a mal, sim eu diria...que preferia antes casar com a criada. Só o nome! Quer,
menina Maria?

— Ora faça favor de se por já já no andar da rua, seu grande atrevido! Exclamou,
deixando os seus modos alambicados, a criada solteirona.

E Veríssimo pegou no chapéu e ao sair bradou fulo de cólera — Mulher feia e com
orgulho! Vade retro!

Pobre Veríssimo!
Depois de Ter andado bem pedaço, o infeliz noivo encontra Aniceto, que voltava para a

casa com dois amigos baixos, achavascados, ventri poteste, exuberantes de força e saude, em cujas
frontes se podia ver distinctamente que o talento fugira d ‘elles mandando em seu logar á mais
chapada toleima.

Aniceto mal divisou Veríssimo perguntou radiante de jubilo:
— Então já viu a noiva?
— Vi, vi — respondeu Verissimo meneando a cabeça como aquelles bonecos de China — e

digo-lhe que nem que me desse milhões cazava com a sua filha.
— O que? exclamou o pai de Eugênio, no auge do pasmo.
— O que?! Repetiram os dois cachacipansudos amigos de Aniceto.
— Digo que não quero sua filha por minha mulher—tornou ruidosamente Verissimo—

por que não gosto d’ella; e peço que me dê em casamento a sua criada Maria.
— Que diabo de homem este! — disse um dos gordos.
— Digo o repito que não caso com a sr.a D. Eugenia.
— Não calculava o grau de parvoíce deste homem, se é homem — retrucou Aniceto

mostrando desmedida ira.
— Pois dá-lhe a criada. É força de sympathia. Quem o feio ama...
— Bonito lhe parece — concluiu outro pansa despendendo sonora gargalhada.
— Pois olhe, — disse Aniceto — se a criada quizer, será sua esposa; e passe muito bem.
Deixaram o homem, e Aniceto, acompanhado dos dois amigos, encaminhou-se para a

casa. Mal transpoz a porta, chamou a criada e patenteou-lhe o desejo de Verissimo. Maria baixou
os olhos, tomou ares de donzella apaixonada, e toda em requebro...acceitou a proposta.

Uma hora depois, vem uma carta de Verissimo, em que pedia com instancia a mão de
Maria. Marcava já o dia do casorio, declarava que nesse dia iria as seis e meia da manhã á igreja e
que lá esperaria a noiva, e concluía pedindo desculpa a Aniceto de não poder pôr os pés em sua
casa por motivos justificados.

Foi-lhe a resposta a medida de seus desejos.
Celebrou-se o conjugio no dia e hora designados. E findo elle, quando Verrissimo com a

mão atrevida desviou o niveo véu da noiva, para lhe contemplar a vontade a formosura
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C. O.

* * * * *

Ambição

deslumbrante deu de cara com a criada...Gritou, vociferou, disse que Aniceto era um tratante,
velhaco, trampolineiro.

Ymuchas cosa mas yo cal lo chora.
O pai de Eugenia gritou também, chrismou Veríssimo com mil nomes repugnantes,

terminando por dizer que , alem de duas testemunhas, podia apresentar a carta em que Veríssimo
lhe pedia a criada em casamento.

Tempos depois realisaa-se outro casamento. Era o de Eugenia com um mancebo de loiras
melenas e ar aperaltado que havia mezes dera em lhe rondar a rua com olhos fitos nas suas
janellas. Não era tão rico como o nosso amavel Veríssimo, mas Eugenia jurara aos seus deuses
casar antes com um Adónis com fome do que com um Creso lanzudo e ratão.

E acabou-se a historia.

Publicado no Jornal de Moçambique, 1875, 15 set,
n.8, p.31-32; 29 set, n.9, p.35-37.

II
Ahi, naquelle paiz que o esforço britânico tem tornado tão florescente dando-lhe

movimento tão variado e incessante, consegue o mancebo em curto tempo obter soffriveis
rendimentos a troco de lidas honestas e d’um viver regrado e bemquisto.

Assim ia vivendo, vendo a fortuna servir-lhe cada vez mais propéra. Novas emprezas
novos lucros lhe traziam: até que deixando em parte a ambição, resolve voltar no seio da familia a
[?] sorte de quem vista[?] já há doze annos, sempre realisado.

III
Ancorára no risonho Mandovy o patamarim que de Bombaim trouxera a seu[7] bordo o

mimoso da ventura. No bote que o conduzia à terra, o mancebo pensava em fazer uma surpresa a
sua velha mãe, a quem tanto custará a sua ausência.

Desembarca em Nova Gôa, e sem detença freta outo bote que o leva a uma ilha próxima,
terra onde viva a familia.

Mal a[7] o barco, salta pre uroso, e acto continuo se e [?] minha para a casa d’um primo,
seu companheiro de infancia, que consagrava a mais leal e verdadeira amisade.

IV
Eil-os os dois primos um em presença do outro.

I
Realisou-se em Gôa facto que vem relatar; e não poucos annos têm já decorrido depois

d’elle.
Em quarto estreito e pobremente mobiliado praticavam familiarmente um mancebo e uma

mulher já entrada, em annos.
— Minha mãe — dizia aquelle — é de feito necessário que euparto. Bem vê que vivêmos

na indugencia, e que eu não tenho nesta terra onde empregar-me para á custa de trabalhos
adquerir alguma fortuna ou mesmo o necessário para a vida. Irei a outros paizes, e em breve,
protegido pelo Altíssimo, voltarei a meus lares felizes e contente.

A velha não consentia que o filho a deixasse; e o filho insistia em partir.
Em fim, depois de largo debate, em que tomavam vóz o amor de mãe e o desejo de

enriquecer, a velha accede ao pedido do filho, sellando com duas lágrimas a permissão que tão
custosamente viera.

No immediato, o mancebo estava a bordo d’um barco que ia em demanda da barra de
Bombaim.
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Abraçam-se. Reflecte em ambos supréma alegria, e nesse momento esquecem todas as
amarguras da ausência.

Diz o recem-chegado:
Olha, desejo fazer uma surpreza á minha mãe. A sua longa edade e a minha não curta

ausência devem fazer com que ella [?] não reconheça com facilidade. Apresento-me a ella como
um viajante que busca abrigo para a noite e só amanhã me declaro seu filho. Para isso é de inteira
conveniência que mande chamar aqui minha irmã para se combinar esse plano.

Dadas as ordens precisas, chega a irmã, que ao principio desconhece o irmão. Logo,
porém, os fraternos corações se [?] e sentem toda alegria que pode inspirar um envolto!?]
almejado.

O irmão e o primo iniciam-n’a nos segredos do seu plano, e a ingénua donzella não
recusar dar se por confidente.

V
Começava a noite a desdobrar o seu negro manto em cujas sombrias se occultam tantos

crimes e não poucas desventuras.
O mancebo enfia no braço a sua mala de viagem, e, seguido d’um homem que lhe conduz

uma caixinha, caminha apressado para a casa em que deve encontrar sua velha mãe.
Chega. Bate à porta. Abre-lh’a sem demora. — Ao vêr aquella que lhe dêra o ser, o filho

estava quasi a tornar sem effeito o plano que traçara. Resiste, com tudo, e diz apertando a rugosa
mão da velha:

— Senhora, venho cançado e preciso de repoiso. Sou um viajante que chego de sitios
longíquos e desejo alberga-me esta noite aqui pagando tudo o que me exigir.

Não tem recusa o pedido. Indicam-lhe o quarto em que há de passar a noite, e tudo se
apresta para a hospedagem.

Pouco depois, a velha fallou assim ao hospede:
— Eu sou pobre, meu senhor, e não tenho dinheiro com que faça alguma refeição para vos

dar. Peço me adianteis alguma coisa.
O mancebo abriu a caixinha que estava pejada de moedas de oiro e entregou a hospedeira

uma de não pequeno valor.
VI

É noite velha. Dorme tudo tranquillo; o silencio é só interrompido pelo vento que lá fora
bafurda violento imitando vozes de moribundo.

A velha acorda sem o mais leve ruido e dirije os passos para o quarto do hospede. A baça
luz que bruxeleava no quarto do mancebo deixava intreluzir uma faca bem afiada que a velha a
tinha na [?]. Avida e confusa a ambiciosa procura a caixinha em que pouco antes vira avultada
somma de dinheiro em oiro. Sabe que o dono a tem por travesseiro. E sem piedade, aconselhada
pelo anjo mão da ambição crava com força a faca no peito do mancebo, que só poude desprender
um ai prolongado e plangente!?]. O golpe fôra certerio. A morte entrara com elle.

Depois, a assassina, revestida d’um valor admiravel e horroroso vae ao quintal abrir uma
cova em que enterra o cadaver do filho, indo em seguida apossar-se de tentadora caixinha.

VII
Surgira a manhã. O sol vinha ammar a natureza e começar o bul[?]cio das lidas diurnas.
— O hospede, minha mãe? — interrogou a filha sentindo falta do irmão.
-- Onde anda elle jál — respondeu a velha — mal rompeu o dia pôz-se a caminho.
Sorrindo retirou-se a filha.
Meia hora depois, a donzella vem espavorida, afflicta e banhala em lagrimas, e diz a mãe.
— Minha mãe, o que fez?I Ahi no quintal vi um cova recem-fechada que mostrava numa

das extremidades dedos de pé humano. Quis descobrir esse mysterio, e vi que a cóva encerra o
corpo do meu irmãol O hospede que hontem aqui veio é seu filho, que assim se disfaçára para
hoje lhe fazer uma susprezal Que golpe tão profundo, e que horroroso crime minha mãel

E soluçava, toda anciedade, em quanto a bárbara, petreficada, suffocava o pranto e
meditava no seu horrendo delictol
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******

Um conto

Era estreito e pequeno o quarto. N’um leito pobre agonisava uma mulher, ainda na flor dos
annos, em quanto duas filhas suas, duas crianças alegres e buliçosas!?], riam e brincavam
descuidadas e contentes. Coitadas! n’aquella edade não sabiam que a miséria as visitava e mal
sonhavam nas tribulações por que a mãe estava passando.

N’uma meza de pinho ardia mortiça alampadas cujos frouxos raios iam espalhar suave
claridade nos rosto molicento da eburnea imagem de Christo cricificado que se achava collocada
n’uma parede.

Era tudo pobre e triste n’aquelle quarto.
Sentiu-se de repente bater á porta. A padecente, com voz que, por debil, mal se percebe

amndou entrar. E logo um velho sacerdote penetron n’aquelle recinto que a miséria fizéra seu.
Depois de ligeira conversa, disse o padre:
— Então, minha senhora, não poderia ainda ser este mez?
A pobre mulher respondeu com duas lagrimas que lhe desceram pelas faces a baixo.
— A espada de seu marido ainda deve por ahi estar, e vendida talvez..
—Senhorl — balbuciou aquella infeliz que gemia — é a unica lembrança de meu pobre

marido, e privar-me d’aquelle objecto é barbaridade sr. padre.
— Então não fasemos nada. Bem vê que eu não posso esperar tanto tempo. A divida vae

crescendo com os juros e mais tarde ser-lhe-há difficil ou mesmo imposivel pagar-me. Deve
saber. Bem vê que não ganho nada para os outros.

— Se Vossa Reverendíssima deixasse passar mais alguns dias, era novo favòr. Bem sabe
que estou doente e alquebrada, e que ainda não vi a luz do dia desde que Deus levou para si o
meu desgraçado marido.

Houve curto silencio.
O ministro de Christo proferiu:
— Quando há boa vontade de satisfazer dividas não nos devêmos importar com as

lembranças de família e mais pretexto fúteis.
— Quem deve, paga; é lei de boa moral. Mas, vejamos ainda...esta cómmoda...esta imagem

de Christo...sim, esta imagem de Christo...
— A imagem de Christo vem dos meus antepassados. Vendel-a não vendo, meu padre.

Dou-lh’a, se é do seu agrado.
— Eu não preciso por em quanto de esmola. Quero só o que é meu e nada mais.
— Eu não me esquivo ao pagamento da divida. Mas Vossa Reverendíssima devia attender

ao meu estado de saude e á tristíssima situação em que me acho.
— Não digo mais nada , minha senhora. Como possuo documento em fórma, tenho a lei a

meu favor, e a justiça se encarregará do resto.
— Vossa Reverendíssima fará o que entender. Eu confio só em Deus.
O sacerdote saiu.
Ficou pensativa aquella desgraçada, e depois de fitar a imagem do crucificado, rompeu

n’um choro que fazia chorar.
#

Tres dias depois da scena pungitiva que acabei de descrever, entrava naquella casa um
homem rústico e sebento que vinha initimar a infeliz vuiva para no praso de dez dias satisfazer a
divida ao reverendíssimo embusterio do padre sob pena de lhe serem penhorados os poucos
moveis que possuia.

Foi aceito o mandado.
Mal porém o official da justiça transpozera a porta, foi procurada a infeliz por um

desconhecido que teve com ella o seguinte dialogo:
—V. Ex.a é a viuva do sr. Augusto da Silva?
—Sou meu senhor
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Meia hora d'enfado
(conto)

I
Henrique Mourão tinha 22 anos e, era um bonito rapaz. Amante de se divertir, solteiro,

sem preocupações, mas sem meios de fortuna, nem emprego algum que lhe permitisse adquiril-a
um dia, vivia da esperança de encontrar a felicidade sem occupação, e prompta a abraçal-o pelo
pescoço até afogar-em contos de reis.

Era feliz.
Accordou uma manhã de maio, esfregou os bellos olhos, espreguiçou-se, e abriu a bocca.
O sol entrevalhe pela janella da baiuca.
— Antonio! — chamou elle.
Este Antonio, era o seu servo, porque Henrique tinha um criado, vivo, esperto, cheio de

sagacidade, escravo de patrão, mas que morria de fome — e de illusões — como elle.
— Prompto, meu amo, — respondeu Antonio entrando.
— Temos chá?
Vontade d”elle deve haver, com certeza.
— Mas chá nem uma follia, heiu?
— Nicle.
— Bom! Bellol Dia virá em que te possas b anhar em chá; como te banhas no rio. Não te

afflijas.
— Eu! Não tinha mais que fazer.
— E charutos, há alguns?
D’essa fazenda, meu amo, há a conta dos que comprou a semana passada na mercearia do

Domingos.

Desculpe V. Ex.a se vou entrar nos seus negocios de casa. Consta que V. Ex.a tem uma divida, é que
o crêedor tem sido inexorável no pagamento d’ella.

—Infelizmente assim tem sido.
—Sabe-se também que vae ser vendido tudo quanto V. Ex.a possue para a solução do

debito.
—Pouco antes de V. S.a entrar, saiu o homem que veio fazer-me sciente d” isso em nome

da justiça. —A quanto monta a divida?
—Tresentos e cincoenta mil réis pouco mais ou menos.
—Tem incoveniente em dizer-me o nome do credor e onde elle mora?
—É o sr. padre prior.
—O padre prior! Que ministros tens, ó Christol...Esteja V. Ex.a descançada e não se afflija

que o seu estado requer quietação e socego. E apertando a mão da enferma, retirou-se.
Quatro horas depois, a dívida estava paga e a mulher recebia o documento com o

respectivo recibo passado eplo sacerdote.
E não parou aqui a caridade.
D’ali em diante, eram pontualmente entregues á infeliz quinze mil reis mensaes para seu

sustento e das filhas.
Quem pagára a divida? Donde vinha aquella mensalidade? Essas acções tão santas, que até

Deus agradece, quem as praticára?
Era a associação d’uns homens que se chamam Maçons o\x pedreiros livreA
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— Esse Domningos é um pateta. Não se lembra que um dia sou capaz de o enterrar em
charutos d’Havana, a elle e todos os gallegos seus patrícios.

— Então que quer, patrão. O mesmo digo eu á leiteira cá da casa que me está
cnstantemente a pedir o dinheiro do leite. “— Deixa, Therezinha, deixa estar, que te hei-de um
dia encher de dinheiro” — E ella não se contenta nein por os diabos. — Está bom, Antonio, visto
isso não tenho como que lave a bocca, que tem um gosto...

— Ah! Lá isso temos agoa.
— É verdade, traz-me um copo d’agoa.
— Copo! Isso é que é luxo! chame-lhe púcaro de barro, meu amo, e púcaro a que lhe falta

já a aza e o bico.
Henrique sorriu, com o sorriso mais franco que se tem visto.
— Que horas são? Perguntou depois.
— Nove horas, quasi.
— Ainda? Fecha á janella
— Vae dormir ainda mias, patrão?
— Que queres que eu faça?
— Ora essa! Então o snr. Não tracta de procurar a fortuna? Quer que ella o procure? Leva

a riba! Vista as calças d’elegante tallie, o frack que lhe fica como uma luva, calce as botas de
polimento, ponha o chapéu á Rochefort que lhe fica a matar, pegue na badme que lhe dá um ar
tão nobre, e avante! Procure que há de achar.

— Qual... maluco! A dormir é que a fortuna nos procura... quem mias corre apoz ella,
mais ella lhe foge, accredcita. Faz como eu, ainda, fecha a janella, e [?] metter-te na cama.

— No palheiro, meu amo, no palheiro.
— Seja, meu amigo.
— Então o patrão não adopta o meu conselho?
— Não, fecha a janella.
— Não quer sahir?
— Não, vae-te deitar.
— Não quer procurar...
— Não, não, deixa-me mariola.
— Bem boas noites, já vejo que hei-de eu ser mais feliz.
— Por que, maroto?
— Porque sou mais dilligente, e....
— E que, trantante?
— E mais fino.
E Antonio, sem se inquietar pelos insultos que o patrão lhe dirigia, fechou a janella e saiu

resmungando:
— Pobre amo! Não quer a fortuna... aproveital-a-hei eu.

II
H enrique voltou-se para a paredse, engolui em secco, duas vezes, estendeu os braços trez,

abriu a bocca quatro, fechou e abriuos olhos cinco ou seis e afinal adormeceu.
Não teve tempo proem de pegar bem no sumno.
A porta do quarto abriu-se com estrepito, e Antonio preciptan-se no quarto com um jornal

na mão.
— Patrão! exclamou elle.
O mancebo abriu os olhos e voltou a cabeça.
— Patrão! berrou o criado ainda mais alto.
— Que é, patife.
— Trago-lhe a fortuna.
— A fortuna!
— Sim, senhor. Levante-se.
— Mas aonde está ella?
— Aqui respondeu Antonio batendo com gosto triumphante no jornal. Apparece-lhe aqui

a forttuna d’improviso; á questão é saber-se aproveitar d’ella.
— Então quem dá essa fortuna?



288

III
Henrique Mourão concentrou o espirito e dando um salkto fóra da cama exclamou:
— Convem-me.
— Não lhe dizia eu? — replicou o criado alegremente. E’a fortuna que o procura... e tem-

na ao alcance da mão.
E em quanto o mancebo se vestia com o esmero que lhe era possível, continuou o servo:
— Rendimento annual dois contos de reisl Soberbo!. Vou-tes vistosa libré reluzentes

sapatos com fivella de prata, chapéu armado, e bastão de commando...no palacio do patrão. Hei-
de ser promovido a commandante em chefe da região de criados que o patrão vae Ter. E meza
Santa, eguarias aprimoradas, vinhos generosos, manjares de morrer! Eia patrão Vista-se e faça por
agradar.

Atolletteâo mancebo estava concluída.
Poz o chapéu e ia a sahir quando de repente se voltou para o criado pallido e confuzo.
— Que é isso, patrão? Mordeu-lhe alguma abelha? Deu-lhe alguma apoplexia? Está para

lhe dar algum fanico?
Não, bruto, esqueceu-nos o principal.
— Que é.
— O annuncio não diz que o pertendente deve reunir aos seus dotes uma certa qualidade

essencial...
— Sim, patrão isso é verdade.
— Ora notes tenho eu?
— E variadíssimos.

Attenção
Uma senhora de fina educação, moça ainda, bonita, bem prendada e com um rendimento

annual de 2:000:000r.< vendo-se viuva; e precizando casar, para Ter uma companhia amavel e
de seu gosto, preciza d’um cavalheiro para esse fim, mas que reuna aos seus dotes uma certa
qualidade essencial. Dirigirá rua Formosa n.° 146.”

Callou-se o criado.

— Ninguém.
— É algum emprego vago e de bom rendimento?
— Não, senhor,
— Sou proposto para deputado.
— Nada d’isso.
— Anuncia-se alguma herança e que possa habitar-me?
— Também não, senhor.
— Máo. Viestes interromperme o somno talvez sem interesse. Que há então?
— Uma mulher para casar.
— Ui! ui! Tira lá para fóra. Tu estás maluco, homem! Uma mulher! Mais nada boccal

Achas que tens de mais para comer? Ainda queres com quem repartir as grandes viandas que
nem sobes onde mettel-as? Horror? Mulher!! Hoje mais um chapéu, — amanhã um vestido á
tiroleza, — depois umas botas de salto de piorra! Mais tare uma manta de tafetá côr de figo
madura, — para o dia de Paschoa uns brincos d’azas de mosca, e para o Notazl um collar com
medalha de marfim da Conchiu china! Irra! E linguall! De manhã...Zum zum— de tarde... zum,
zum á noite... Tira, tira lá esse terrível jornal! Vae dormir que o teu mal e o meu é somno. Ora o
pedaço de...

— Já acabou, patrão? — respondeu o criado com ar de enfado. Agora começo eu É uma
mulher que lhe apresento sim, mas uma muito differente do que o amo julga. É uma mulher que
não pede de comer, mas dá-o de sobejo. Não é ella que lhe pede chapéus, nem vestidos, nem botas
nem collares...é o patrão que lhe exige relogios de oiro fino anneis de pedras preciosas, botões de
camisas de brilhantes, cavallos arabes para passear, criados sumptuosos para o servir (más não
tão bons como eu). Não é ella que faz zum, zum, é o patrão que lhe faz gatimanhos. Já vê que não
vou dormir, e que lhe convém mais accordar; mas vestir-se e pôr-se ao fresco.

— Mas diz lá então o que traz esse jornal.
— Ora ouça, patrão.
Antonio lê:
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— E dotes de tentar. Sou elegante, intelligente, amavel esmeradament e educado, franco,
jovial, gracioso, cheio d’esprito, valente, corajoso, e além de tudo isto bello como adónis, hein?

— Isso é incontestável, patrão.
— Por este lado não há pois que receiar. O que me afflige porem não sabes o que é?
— Ma peste me mate se sei...
— É que a esses dotes incontestavweis, precizo reunir uma qualidade...
— Essencial, não?
— E exacto.
— E então?
— E então não sei qual ella é.
— Os diabos me confundam!... E é verdade!
— E ambos ficaram de bocca aberta olhando um para o outro.
— Mas...afinal replicou o criado depois d’um momento de silencio—vá sempre.
— Vá aonde?
— Á rua Formosa, n.° 149. Emfim pode ser que o patrão tenha a qualidade preciza, e nas

condições de ella gostar. Experimente sempre. Nada perde com isso.
— Tens rasão, vou-me atirar a ella...á tal aventura, como gato a bofes. Aeus.
E Henrique sahiucomo um furacão.

IV
Antonio ficou no quarto sentado na única cadeira que havia, e pensava:
— O que são as coisas d’este mundo! Ahi está o patrão a caminho d’um fortunão! Mulher

formosa, rica e prendada. Formosa e prendada... nada é, mas rica! Buff! É d’encher o olho! Ah!...
ora ahi esta para que eu nasci... para criao. Eu, que sou um rapaz como havia poucos em
Canellas, terra da minha naturalidade! Meu patrão diz que é elegante, intelligente, amavel,
franco, etc., etc., etc... E eu? Alem d”essas condições sou adoravel. Vejamos.

E chegando-se ao espelho, ageitou a suja gravata, metteu os dedos pela cabelleira, e tirando
do bolso uma luneta velha como Adão, collocou-a no nariz.

— Heion! Que ar! Que gagé! Que amor! Estou mesmo encantado commigo mesmd Ah!
Para que eu nasci, para que eu nasci.

Sahiu depois de ao pé do espelho e tornou a sentar-se
— E meu amo apanha, continnuou elle apanha com certeza. A tal qualidade deve-a ter

forçosamente. Não tarda a entrar radiante de felicidade, a quebrar todos estes cacos, e atirar com
elles pela janella fóra. E se não há-de vil contentei Agora sim o tendeiro fica enterrado em
charutos, e a Theresiha afogada em...Mas é verdade, vou assa para o meu almoço aquella roda de
chouriço que ficou do Domingo, e que eu escondi ao patrão. Está dito.

Antonio levantou-se, tirou a luneta, guardou-a, e ia sahir, quando cambaleou, deu um
grito e cahiu de costas para dentro do quarto.

— Levanta-te, bruto, disse elle, mas que isso merecias tu.
— Que diz, patrão? — eclamou o desgraçado, levantando-se a custo com as mãos

agarradas aos rins, — então eu que fvui o portador da sua fortuna...
— Qual fortuna, nem qual carapuço! Es um asno e nada mais.
— Então...
— Então aquella lambisgoia não soube apreciar as minhas bellas qualildades.
— Regeitou-o?
— Terminantemente.
— E não se pode saber porque?
— Porque me faltou a tal...
— Qualidade essencial?
— Exactamente.
— Ah! patrão, isso foi falta de habilidade!
— Vae-te, pateta.
— De geito, patrão.
— Desaparece, patife.
— De paciência, patrão.
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— Eu é que não tenho paciência para te aturar. Já estou na cama outra vez, fecha a janella
e vae-te.

— Então o patrão vae dormir?
— Vou.
— Desiste?
— Já o disse.
— Espoera pela fortuna na cama?
— E a dormir.
— Despresa-a
— Não, espero por ella em socego.
— Pois eu, patrão, vou tentar.
— O quê?
— Vou em buscar o que o patrão despresa.
— Pois tu vaes?
— Á rua Formosa n.° 149.
— Com essa cára?
— Foi a que Deus me deu.
— Com essa perna tórta?
— Pouco se conhece.
— Com esse olho vesgo?
— Uso luneta.
— Assim todo pòrco
— O patrão empresta-me a sua roupa.
— Que dizes, mariolla?
— Que o patrão me em presta a sua roupa, por cujo empréstimo lhe dou amanhã uma

nova, e um par de luvas.
— Tu endoudeceste, Antonio?
— O patrão é que está doudo em não tentar de novo.
— Não estou para te aturar. Tu es bom rapaz, serves-me fielmente, eu desculpo-te. Vae-te

deitar, faz como eu. Dorme, senão d’aqui a pouco não paras com dor d’estomago.
— Com fome não? D’aqui a duas horas hei-de estar a almoçar no suisso.
— Continuas, Antonio?
— Empresta-me a roupa, patrão?
— Mas que bicho te mordeu?
— Se por acaso foi bicho que me mordeu, esse bicho chama-se fé.
— Pois bem, leva a roupa e faz o que quizeres, mas deixa-me dormir.
Antonio viu o mancebo voltar-se para a parede, pegou no casaco, collete, calças, botas, e

chapéu, que elle havia deixado sobre a cadeira, fechou a janella do quarto e sahiu.
V

Quantas horas dormiu Henrique? Não o sabia elle proprio; mas no momento em eu
sonhava, com a fortuna, carregada d’ouro e joias a entrar-lhe pela janela do quarto dentro, abriu
os olhos e viu a seu lado o fiel criado, com uma trouxa debaixo do braço, e vestido com um fato
extraordinariamente bello.

Esfregou os olhos.
Julgava sonhar ainda.
— Que é isso, Antonio?
— O que vê, snr. Henrique.
— Snr. Henrique! Não sou teu patrão, tratante!
— Não tenho patrões...e não admitto que me chamem tratante.
— Ah! ah! ah!
— Não ria, snr. Henrique. Aqui tem o snr. A roupa e luvas que lhe prometti, e adeus.
— Então tu...
— Caso-me amanhã.
— Com quem?
— Com a viuva formosa da rua Formosa.
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* * * * *

I

— O que! Então tu conseguintes?
— Com a fé tudo se consegue...e com as lunetas também.
— Então qual era a qualidade essencial que tu tinhas e eu não.
— A do uso de lunetas. Disse-me ella, que o que mais convém a uma mulher é um homem

que use lunetas.
— Porque a mulher gosta d’um homem para esposo que seja...
— O que?
— Curto de vista.

Uma decepção
(conto)

- Tu ouves, Francisco?
- Graças a Deus não soffro do tympano.
- Então escuta.
- Estou ouvindo.
- Tornei-a aver hontem.
- A quem?
- A ella, á constante visão dos meus sonhos, a estrella da minha vida, a luz que me

illumina o anjo que me guia os passos...
- Sim, sim, aquella que te obriga a dares tal masada aos amigos, que os não deixas dormir

o somno da manhã.
- Vae-te para o diabo, Francisco; quem está deitado desde as 8 horas da noite d’hontem;

pode-se considerar bem farto de dormir as 5 horas da manhã d’hoje. Que derias tu então se não
pregasses olho como eu?

- Dormisses, bruto! redarguiu Francisco voltando o rosto para a parede.
- Sim, isso é bom de dizer, mas eu não sou dorminhoco como tu és, mandrião.
- Diz antes que eu não tenho nem visões, nem anjos, que me distraiam, meu parvo.
- Ah! Francisco! mas se tu a viesses!
-Ah!
- Que mãos!
-Eh!
- Que olhos!
-Ih?
- Que cabellos!
-Oh!
- Que hombros!
-Uh!
- Sim, sim, diz-lhe ah!, ehl, ih! oh! uh! que eu digo somente: divino!
- Maravilhoso, surprehendente, encantador - de morrer. Mas diz-me...
E o mancebo com quem o apaixonado Alberto fallava, voltou-se de novo para o lado

exterior e continnuou:
- E a perna, ainda não fallastes do principal.
- Ah! Francisco! Até hoje só a vi da rua, e ella à janella de sua casa. Só os seus encantos da

cinta para cima me teem sido patentes.
- Estás apaixonado, não?



292

- Loucamente.
- D’uma mulher da cinta para cima?
- Exacto.
- Sem saberes se é fanhosa.
-Ah!
- Se é muda.
-Oh!
- Se é surda.
-Uhl
- Estas doido, Alberto.
- Talvez.
- Deixa-me então dormir.
- Ih! mas é bella!
- Sim, dá cinta para cima.
- Seja o que quizeres mas deixa-me dormir.
E tudo ficou de novo silencioso no quarto dos dois estudantes.
Dormiam ambos.
Um sonhava e dizia:
- Amo-te, Clotilde!
Outro sonhava e dizia:
- Es doido, Alberto.
No dia seguinte á mesma hora, Francisco mexeu-se, coçou o nariz, abriu a bocca,

conchegou a roupa para si, e despunha-se a adormecer de novo.
- Francisco; ouviu elle.
- Que é, respondeu.
- Sou feliz.
- Estimo muito.
- Escreveu-me.
- Estimo mais.
- Diz que me ama.
- Os meus parabéns.
- Que me adora.
- Melhor ainda.
- Sou feliz, amigo.
- Estimo, eu porem sou um desgraçado.
- Porque?
- Um infeliz.
- Ora essa.
- Estou desconsolado.
- Mas porque?
- Porque me não deixas dormir uma unica manhã.
- Que queres, Francisquinho? Aquella mulher é a unica coisa em que penso, precizo

desabafar, parece que soffoco, que estalo!
- E ia! amigo, cautella, o quarto é pequeno, e as janellas estão fechadas; abranda lá os teus

ardores.
- Mas que epistolla!
- Então escreveu-te.
- É verdade.
- E dizia-te?
- Que me adorava.
- E não lhe podes fallar?
- Tenho esperanças de que em breve o hei de conseguir.
- Bem, estimo. Até lá deixa-me dormir, sim?
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III1

E os dois mancebos, como na vespera, adormeceram de novo e d’esta vez não sonharam,
pelo menos não balbuciaram palavra alguma durante o somno, que durou até que julgaram
serem horas para cada um ir para as suas aulas.

O dia passou sem novidade.
Francisco recolheu á sua habitação pelas 7 horas da tarde, porque era d’inverno.
Alberto ainda não viera.
- Mau, ahi temos a visão, a luz, a estrella e o amigo da cinta para cima a demorar o meu

companheiro. E eu que queria fallar com elle antes de me deitar; porque do contrario não me
deixa dormir amanhã de manhã com as noticias da sua meia namorada. Bem, esperemos.

Sentou-se na cama, pegou no compedio de physica e chymico, e começou estudando os
effeitos da visualidade.

Passou-se uma hora.
Alberto não recolhia.
E Francisco sentia pesarem-lhe as palpebras.
Abriu a bocca.
Espreguiçou-se.
Pesou o livro.
Despiu-se e por fim...
Deitou-se.
Um segundo depois adormecia... mas com que somnol
Sonhava que era acordado o todo os instantes pelo amigo que lhe fallava da sua esta e de

sua aquella; sonhava que estava desesperado, desconsolado apoquentado; sonhava que mandava o
amigo o todo a parte possível e imaginável que lhe pedia que lhe rogava que o deixasse dormir.

No meio d’este sonho, sentiu um forte abalo.
Estremeceu...
Abriu os olhos... e...
Achou em pé, diante de si e em fralda de camisa, o seu collega Alberto com em bilhete

abestado na mão.

- Francisco? chamava elle.
- Que queres tu?
- Estou no paraizo.
- E eu no inferno, malvadol
- O anjo enterneceu-se.
- E eu desespero-me, patife.
- Attendeu-me;
- E eu esgamo-te.
- Deu-me a vida.
- E eu mato-te, com certeza, se continuas assim a ralar-me.
- Perdoa, amigo, eu não posso dormir, precizo quem tenha dó de mim e me ajude a passar

as horas.
- Pois eu, Alberto, tenho um somno damnado, precizo quem tenha piedade de mim, e me

deixe dormir á vontade.
E voltou-se na cama.
- Ouve, amigo.
- Vae-te para o diabo.
- Attende-me um momento.
- Deixa-me, homem sem compaixão.
- Uma palavra só.
- Vá, diz depressa.
- Ella escreveu-me outra vez.

um erro de continuidade por1 Apesar da falta da parte II, a história tem sequência, parecendo ter ocorrido aqui
parte do tipógrafo.
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IV

- Adiante, já sei isso.
- E diz, que sae hoje à tarde...
- Sim?
- Que vae ao Passeio Publico...
- Estimo que se devirta.
- Que leva um vestido verde...
- Cautella com algum cavallo.
- Que vae com a mãe...
- E com o pae, não?
- Não, e que então espera poder fallar-me.
- E mais nada, não?
- Mais nada, a não ser...
- O que, diz depressa.
- Que a amo cada vez mais.
- Melhor, melhor, é proque a não amavas ainda tudo, estás adiantado. Adeus, bons dias,

vou dormir.
E Alberto passeava no quarto, em fralda de camisa:

Eram 8 horas da noite do dia seguinte que era domingo. Francisco entrou no quarto bem
resolvido a esperar o collega, embora tivesse que esperar até ao dia.

O somno da manhã era o seu enlevo, estava disposto a exigir que lho deixassem dormir
livremente, custasse o que custasse.

Entrou pois no quarto e accendeu um charutto.
Acabou-o e accendeu outro.
E em seguida outro.
E Alberto não vinha.
Abriu um livro ao accaso, e principiou a ler. Era um romance de Ponson du Terrail.
Leu:
“E n’esse dia findaram os seus desgostos...”
- Assim findassem os meus - mormurou elle fechando o livro enraivecido, - mas isso sim.

Se quero dormir o somno da manhã, já vejo que tenho de perder inteiramente o da noite. Maldicto
Alberto, e maldicta Matilde? E são 10 horas, e elle... nadai Bem, esperemos mais.

E abriu de novo o livro ao accaso e leu:
“O seu amigo soffreu uma verdadeira decepção...”
- Era bem feito que o meu soffresse cerni, exclamou elle, - e de tal calibre que lhe tirasse o

gosto de qantas meias mulheres há. Maldicta raça, que tantos males acarretai E são horas de me
deitar, tenho amanhã a aula de mathematica as 7 horas da manhã, e eu sou chamado á licção com
certeza. E o cabeçudo do professor não he de graças; para fazer perder o anno a um typo [?] é
precizo muito. Maul maul

De repente abriu-se a porta.
E Alberto entrou, pallido, agitado, com olheiras, sem chapéu sem bengala, sem cabeça

quasi.
- Que é isso, Alberto? Vem o diabo atraz de ti?
- Quasi, amigo.
- Fecha a porta depressa; é amigo que não recebo em casa. E’ quasi meia noite é a hora

d’elle. Aprel Que visitai O diabo! cruzes!
E em quanto corria a fechar a porta, Alberto lançou-se sobre a cama desvairado, quasi

louco.
- Mas que é isso, repetiu Francisco vindo para elle com os braços crusados. A porta está

fechada; é verdade que o diabo até pela fechadura entra, mas felizmente o senhorio livrou-nos
d’este susto, porque a porta tem só um ferrolho.

- Ah! fez Alberto.
- Estás mais socegado?
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- Sim, caro amigo.
- Que tens pois?
- O que tenho? Horror! Prepara-te, filho, precizas de toda a tua firmeza para ouvires e que

te vou dizer.
- Cà estou couraçado.
- Fui ao Passeio Publico.
- Bem.
- e esperei por ella.
- Depois?
- E vi de repente um vestido verde.
- Era o d’ella?
- Sim, mas suppõe o que vi.
- Vestel-a a ella, naturalmente?
- Sim a ella, mas...
- Desembucha, amigo, vá... vistePa, correstes a ella, abraças tel’a, juraram amar-se até á

morte, embriagas-te-te d’amor...
- Não, não... via e fiquei mudo e quedo...
- Hein? Então ella...
- Advinha, anda.
- Era muda?
- Qual!
- Surda?
- Peor!
- Tinhosa!
- Upa, upa!
- Corcunda.
- Mais anda.
- Ora essa, não posso atinar.
- Ai amigo, como podes tu advinhar, se eu apenas a lobriguei, fugi, fugi, e só parei aqui em

cima da cama?
- Então?
- Era côxa, Francisco.
-Uh!
- E andava de muletas!
Francisco ergueu as mãos ao Ceu.
O seu amigo estava curado.
E elle podia dormir descançado todas as manhãs.
Apre! que decepção!
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A probidade e o crime
(conto)

I
O mez de Dezembro toca o seu fim e durante todo elle raro havia sido o dia que o sol

concegnira deixar entrever os seus raios por entre as groças nuvens que precorriam a
athmosphera.

O relogio da Igreja de Miragaya, na cidade do Porto, dava seis horas da tarde, e a noite já
tinha abaixado o seu manto de trevas por sobre a terra havia duas oras.

As ruas da baixa estavam por assim dizer desertas áquella hora, e só a policia de alguma
pessoa a quem os seos divertimentos havia demorado se viam crusar aquelles chavascaes de lama,
e se atreviam a arrostar com o vento furioso e a chuva impetuosa.

No entanto, e apenas as seis horas acabaram de soar, um homem, vestidso com um amplo
e grosso gubão, cujo capuz tapava inteiramente o rosto, corria apressado pela rua de S. Pedro, e
parando á porta d’uma pequena casa d’um andar, batia n’ella com desembaraço e estrondo.

Em seguida começou a assobiar uma aria usada entre a plebe.
Dois minutos depois, abrio-se uma janela e uma voz argentina e fresca perguntou como

que abafada pela tempestade:
— Quem é?
— Sou eu, o Daniel
— Já vae — repettio a mesma voz, ao mesmo tempo que a janella se fechava de novo.
Passados momentos, rangeo a lingueta na fechadura, girou a porta nos gouzos, e

appareceo com um côto de vela de sebo na mão, a rapariga mais bonita, que o romancista mais
immaginativo nunca cncebeu.

Daniel entrou, e sem mesmo se dignar dar as boas noites a tão gentil creatura, fechou a
porta, e subiu os degraus da escada que se apresentava em frente, perguntando ao mesmo
tempmo a si proprio!

— Já viram um raiodCum tempo assim? Uma choldra d’estas pode-se aturar? Irra! Irral
Atraz do incapotao seguio a rapariga e entraram ambs em uma salinha quadrada,

muhilada com toda a simplicidade e quasi pobreza, é allumiada por uma pequena lampada de
latão, allimentada com azeite.

Vejamos Quem ahi esperava os dois jovens, porque o recen-chegdo era um rapagão de 22
a 23 anos, e ella podia ter 16 a 18 o máximo.

Sentado sobre uma caixa de pinho, e fumando em um canto, cachimbo de gesso, estava um
homem de meia edde, magro, amarello, grande bigode grisalho e cujos olhos lançavam ainda um
brilho, claro pronuncio d’energia e vontade inquebrantável.

Apesar porem da sua magreza e cor, quem lhe reparasse nos nervozos braços que elle
apezar do frio conservava nus por Ter s mangas da jaqueta e da camiosa arregaçadas, [?] á
simples vista que a sua força hercúlea da mocidade pouco havia enfraquecido, e que ainda era
capaz de aceitar com vantagem um ataque d’um inimigo.

No entanto tinha o ar meigo e bomdoso d’uma donzella, e ao mesmo temmpo que expellia
da bocca s nuvens azulladas de fumo de cachimbo, deichava cahir sobre o hoven que entrava, um
olhar cheio de amor e carinho.

No chão, sentada com as pernas crusdas sobre uma esfera e fazeno meias, estava uma
mulher, de egual edade a do veterano, com uns occulos escarranchados sobre o imenso nariz
cabeludo, de faces emmagrecidas e cor de bronze de cabellos brancos quasi, e enriçados, e cujo
queixo comprido, procurava tocar a ponta do nariz.

Esta [?], permitta-se-nos o termo, sem deixar de mover as agulhas lançou aos dois recem-
chegados um olhar penetrante por sobre os oculos, que lhe cavalgavam a imensa saliência que lhe
dividia o rosto.

Daniel, apenas entrou, despio o encharcado gabão, lançou-o sobre um banco tosco que
estava a um canto, e disse sem mesmo tirar o cachimbo da boca.

— Bóas noites, padrasto, Adeus, velhote.
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E dando um piparote no nariz da mãe, que se sorrio d’orgulho por tão galante filho,
deitou-se ao comprido ao lado d’ella na esteira, em quanto a joven se sentava a uma pequena
mesa de trabalho, onde estava bordando.

— Que horas são? Perguntou o veterano a quem chamaremos Jeronymo, ao enteado que
lhe voltava as costas?

— Não ouvio as que deram agora.
— Havíamos d’ouvir bem — redarguio a rapaRiga surrindo com este vento que esta, que

parece apostou deixar fica as casas todas sem janellas e telhados.
— Sim minha rolinha? Perguntou Daniel com um mau surriso — então este vento é mau?
— Pois não é?
— Ora deixe-te d’isso, Adelaidesinha, retoruio elle com intenção. Este é o vento dos labrões

e dos namorados.
Adelaide estremeceu e moveu a agulha do bordado com mais pressa...
— Mas que horas são? tornou a perguntar Jeronymo que não tinha dado attenção a esta

troca de palavras.
— Deram seis horas.
— Ainda? Esclamou o veterano espreguiçando-se.
— Já tens sonno madraço? Interrogou a furia lançando um olhar furibundo ao marido.
— Não se me dava de dormir não, respondeu elle rindo — é justo que eu agora descanço

da lida que tive quando rapaz, e dos trabalhos eu passei n as guerras quando homeme.
— Oral Grandes trabalhos! Mattar comer e roubar... foram estes, os teos cuidados
O veterano endireitou-se.
— Roubar! Exclamou elle, com os olhos co[?]. Roubar, dizes tu!
— Ou coisa parecida, accrescentou a velha.
— Calla-te. Eufemia, não me irrites.
Eu fui um militar as vezes adean\l\ é verdade, mas nnca infame [?], comi, bebi, diverti-me

fiz a minha estromica, mas nunca roubei, nem consenti que o fizessem na minha presença,
ouviste?

Eufemia resmungou durante dois minutos, mas callou-se; Jeronymo tornou a metter o
cchimbo na bocca e pareceu socegar, e Daniel cantarolava a meia voz a aria que assobiava uando
bateu a porta.

Adelaide, essa, não levantava o ohar do bordado. Parecia eu temia encontrar vista do
irmão, depois que elle lhe fallara de namorados.

Estaria ella, pois, namorada?
Nem ella mesmo o sabia, e no entanto, aquella palavra de Daniel fizera-a estremer e corar.

II
Adelaide morava n’aquella casa que a vira nascer, não se lembrando de sahir, senão

quando aos domingos ia á missa com seu pae, ou quando de tempo a tempo ia de passeio á Serra
do Pilar com toda a familia.

Filha d’aquelle veterano e d’aquella furia, com quem havia casado em mosura, candidez e
de bondade, não tinha tido uma hora de alegria que não fosse turvada pelo genio brutal e
despotico d’aquella fera que Deus lhe havia dado por mãe.

No entanto, passava hora de felicidade e socego no seu quarto, ninho de encanto e pudor,
onde a noite lhe corria amena e por assim dizer aprazível, lendo, bordando dsormindo.

Eram essas, as horas de trégua e de descanço. E ella amava-as tantol
Uma noite....bordava ella...ouviu de baixo das suas janellas os sons d’uma guitarra. A

janela estava aberta.
Parou de bordar...sentiu arfar-lhe o peito e palpitar-lhe o coração, prestou attento ouvido

aquellla musica d’um amor [?] e por ella nunca sonhado, e ficou extactica e rosada.
De súbito, sentiu que lhe cabia aos pés um objecto, e poude suffucar um grito prestes a

escapar-lhe do peito.
Abaixou-se e apanhou esse objecto.
Era uma pedra... e á volta enrolava-se uma pequena tira-de-papel fino, assentinado e

perfumado.
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benevolos

morte nos
fronteiras

III
Era já tarde e a tempestade redobrada de tinta.
A moça havia-se recolhido ao seu quarto, depois de receber um amoroso beijo nos lábios

engilhados e paladios do velho e amante pae, que ficou durante mais de meia hora com os olhos
fitos na porta por onde a airosa [?] d’aquelle ente tão querido havia desaparecido.

Depois tinha deixado pender a encamecida cabeça... sobe ambas as mãos, encontara os
cotovellos aos joelhos, chutando o corpo e ficara novamente silencioso como um mudo

E a megéra? É Daniel?...
É dificil rsponder a estas perguntas. A sua situação em nada havia mudado, e a sua posição

muito menos, durante as horas que deixamos deccorrer até de novo os tornar-mos a encontrar.

Com uma alegria própria d’uma creança inexperiente desenrolou esse papel, beijou-o, e a
pedra... mettea-a no seio.

Abriu o bilhete e leu:
“Há um homem que a viu uma vez, e a ama-a delirantemente. A vida é-lhe impossível sem

Ter por alimento as doçuras do seu olhar.
“A incerteza é, pois para mim a morte. Amanhã passo por esta rua e devo um ramilhete de

violletas na mão. Quer estar a essa janella a essa hora, e ter em paga um escravo eterno?
Amélia não dormiu essa noite — estava á janella e viu o trovador da vespera com o

annunciado ramo das singelas flores rôxas.
Passaram se tres mezes sem eu um único dia deixassem de se ver e n’esses noventa dias,

noventa perfumados brilhetes enchiam u ma gaveta da commoda da pobre moça, que sentia
fugir-lhe a vida, e deixava perder as cores.

— Que tens? perguntava-lhe o carinhoso pae, ameigando-lhe as faces por que perde as
rosas das faces a minha querida joja?

— Ora! Que há-de Ter? — replicava immediatamente a megéra delambidso e cheio de
nove horas, que a faz audar a gemer por os cantos como os cucos ou os morcegos. Fortes matcat
efiasqut são estas rapariguitas d’agora!

— És uma parva — replicava a veterano abraçando cvontra a peito a filha que estremecia
— e não és digna da pérola que Deus te concedeu.

— Mata-a com mimalhos, mata — resmungava então Eufemia, envolvendo-os em um
olhar de rancoroso odio. Para essa abraços e doces, para o outro que passa a vida, arreb entando
cavallos e arrebentando-se a si, que apanhe a chuva e o vento que o diabo não quer apanhar, para
esse

seu
pao. E tudo, orgulhoso é desagradecido? Ois que se governe.

É uma noite da vespera d’aquelle em que apresentamos esta familia aos
leitores—recebera ella este bilhete:

“Amélia”
“Sou obrigado seur para o estrangeiro, o meu dever assim exige, e não sei se a

não separará para sempre. Queres seguir-me! Juro-te que a dois passos das
portuguezas serás minha mulher perante a Igreja e o mundo. Queres a minha felicidade ou
minha morte? Escolhe. Aman hã as 10 horas da nite abre a janella, se me amas, e conserva-a
fechada se te sou indifferente. Se a abres serás minha immediatamente e a felicidade nos espera—
Maurício.”

Amélia chorou. Ainda não havia consultado o corção. Sentia immenso prazer ao ler as
cartas que diariamente recebia guardava com cuidado todas as pedras que ellas envolviam,
chorava d’allegria quando viu a palavra amor escripta dez e vinte vezes em cada missiva, mas só
n’esta é que o coração lhe segredava: amo-ol amo-o!.,

Éa a moça estava perplexa, não poudse conciliar o somno toda a noite, e a sorte de
Maurício estava ainda para decidir.

Por isso ella havia tremido quando o irmão lhe disse:
— As noites ventosas são as noites dos ladrões e dos namorados!
Ah! saberia elle o seu segredo?

— Para esse, Eufemia — completava Jeronymo, sempre que se fallava ao no enteado e no
modo de vida, para esse os trabalhos inerentes ao officio que escolheu, e que era o dse seu
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IV
Durante meia hora continuou Eufemia trabalhando com um cuidado pasmoso porém

conhecia-se-lhe certa agitação anterior. Ora lançava a vista por sobre os occulos para a porta do
quarto da filha, em cujo interior reinava o maior silencio.

Eufemia manejava as agullas com uma furia desusada e resmungva entre dentes umas
palavras incomprehensiveis. Daniel a seu lado parecia dormitar.

Quem porém estivesse a viver com elles, notaria que de vez em quando se entre olhavam
os dois e tendo em seguida volvido a vista para o veterano, que dormia já, voltavam a permittiva
posição, sem nada dizerem.

Deram afinal 10 horas.
Daniel levantou vivamente a cabeça
— Vaes sahir? Perguntou a [?] em voz tão baixa que mal se ouvia.
— Vou responder elle no mesmo tom.
— E até agora?
— Até agora!... diz você do tempo vão mas, a carestia [?] os dinheiros [?] os fregueses

nenhum, e o numnero [?].
— Então nada?
— Nada não: mas até a hora que entrei pouco pude arrajar.
A velha fez uma careta, examnando com atenção o marido que ressonava na posição em

que dissemos como na melhor cama e como um bem aventurado, approximou-se mais do filho e
perguntou:

— Quanto, quanto?
Daniel sorriu como só os alarves e os malvados sabem sorrir e redargui quasi ao ouvido da

mãe, metendo-lhe na mão algum dinheiro.
— Só isto, uns sete mil reis. Todos ja teem o olho muito aberto e é difficil empalhinar-lhes

os cobres.
— E dos [?] tem apparecido.
— Nem um.
— Nunca despreses occasião alguma, continuou ella num tom em que as maes costumam

dar os salutares conselhos aos estremecidos filhos — quando se apresente algum... que cheire a
bago grosso.. ...perdestes no caminho vaes um pouco mais longe cabes-lhe em cima e

— Zasl completou o desgraçado moço com o mesmo sorriso mais um pouco mais sinistro.
— Não largaes nunca o pé de cabra?
— Qual! E a melhor é o meu mais que tudo
— Tens hoje que fazer.
— Tenho.
— E cheira-te?
— A um [?].
Os olhos d’Eufemia despediam um relampago.
— Aproveita o meu filho!
Não se [?] o meu mais que tudo [?] mandado [?]: e corta que nem uma lanceta.
Neste momento o veterano deu um suspiro e mexeu-se, e os dois mudaram de posição

como por encanto.
Tomaram as distancias respectivas, e ella manobrou as agulhas com furor, emquanto elle

fechava os olhos como quem dormia.
Mas o veterano nem a cabeça levantou, e segundos depois continuava a ressonar

regularmente.
Daniel levantou-se.
— Já vaes?
— Éjá.
— Ve se te lembras das minhas recomenções?
— Descance.
E dizendo isto embaçou-se no gabão ainda alagado enterrou o capuz até os olhos,

accendeu o cachimbo á luz da [?] e sem [?] que lhe havia dado o ser, e mesmo para ella, olhar,
transpoz o limiar da porta e desapareceu.
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[■

De repente pareceu tomar uma resolução.
Levantou-se com cuidado, pousou o trabalho em cima da esteira, pegou [?], olhou ainda

uma vez para o veterano que roncava então com o intenso [?], e a passos vagarosos dirigiu-se
para uma porta que [?] um corredor, e na qual des [?].

Sigam [?].
Ao fimdo do comprido corredor que se nos appresentavam em frente, abria-se uma outra

porta, que a velha empurrou e que cedeu.
Entrou.
Estava num quarto, acanhado e negro como um [?] e cujo tecto ia em declive até se

confundir ao fundo com o chão.
Eufemia fechou a porta com cuidado, deu quatro, [?] ou seis passos, abaixou-se, procurou

com auxilio da pobre candea um ponto determinado sobre o qual carregou o dedo pollegar da
mão esquerda, e ficou de repente e sem o menor barulho, aberto um orifício de menos de dois
palmos quadrados.

Apena, porém, elle: se abriu, e sem ella mesmo ter tempo para ver o que n’elle se continha.
Eufemia, comprimiu a respiração, appurou o ouvido, e endireitou-se.

Parece-lhe ouvir passos.
Depois de estar durante um minuto immovel como uma estatua pareceu sossegar e

abaixou-se de novo sobre o buraco, d’onde tirou uma pequena caixa de pau preto que abriul
depois de haver pousado a candea no chão.

No rosto da [?] desenhou-se uma alegria imnensa ao [?] n’aquellas moedas d’ouro que
continha a pequena caixa. Approximou-a dos lábios, postou-a contra o magro peito [?] e abriu-a
por dez ou doze vez, e por fim, com um suspiro de pezar, tornou de novo a colocal-a no seu lugar.

Tirou depois um sacco de linhagem cujo [?] parecia superior [?] abriu e, [?] dentro [?] que
Daniel lhe havia entregado a pouco.

Mais aqui tornou a estremecer e ficou como que paralisado, e sem mesmo se atrever a
cabeça.

Vencendo porém a espécie de terror que a tinha paralisado ousou voltar-se, e a custo
reprimiu um grito.

— Pois eu não fechei a portal balbuciou ella tremulla e agitada.
Effectivamente a porta que ella havia fechado ao entrar, estava agora entre-aberta.
Eufemia meteu o saco de [?] no orifício aberto no chão, fechou-a preciptadamente, correu

à porta, abriu, e alongou a vista pelo corredor.
Não viu ninguém nem lhe chegou aos ouvidos rumor algum.
— Sou tonta — continuou ella murmurando e procurando enganar-lhes, e socegar o

espírito — deixei a porta aberta, o vento é muito, a casa é velha, e tudo me assusta e mete medo.
Ora sempre sou bem parava. Estar dentro d’esta casa é quasi o mesmo que estar na rua!... Nada, o
meu velho quando ressona d’aquella forma, é como uma pedra... esta affeito dormir da o pé na
sintinellas: e para elle...o dormir assim sentá-lo o é com a cabeça nas mãos é o mesmo que um
sultão nas almofadas bem estendida. Mas esta de eu não fechar a porta é que vae tonta....esta é que
é de caluxo...vamos retirando em boa ordem que é o melhor, pedir a Deus que o meu Daniel seja
bem succedido d’esta noite!....

E em quanto [?] forma, pegou na candea, que quase não dava já luz e com passos trémulos
attravessou o extenso corredor que havia jamais d’uma hora tinha percorrido, e entrou emfim na
sala d’onde sahira.

Ahe, porém sentiu gelar-se-lhe o sangue nas veias e precisou encostar-se para não cahir.
A sala estava deserta. O veterano já senão achava sentado na caixa de pinho, roncando

como um soldado embriagado; e em seu lugar estava agora um gato negro e nojento, mais não
tanto como a dona gato, que então se entretinha lambeno a pata direita que depois corria sobre o
terrível focinho.

Eufemia quasi não respirava.
Uma suspeita terrível lhe passou pelo espirito.
Aquelle ruido que ella ouvira, quando [?] d’avidez comtemplava o producto de tantos

roubos, aquelles passos que lhe parecera ouvir, seriam de seu marido, que a seguira? Aquelle
suspiro que o veterano deixara escapar quando ella conversava em voz baixa com o filho se ia
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rapaz—respondeu o repellente João de tão repulsivo

produzindo por o que elle estava ouvindo, e não por essa especie de [?] estar que sente um
dormente quando em má posição?

Eufemia tinha um medo extremo.
E a tão [?] de quanto malvada.
De repente, e apesar do vento que dramia com impetuosidade [?] pareceu-lhe ouvir uma

voz conhecida que [?] do quarto de sua filha.
Correu á porta do quarto e collou o ouvido á fechadura. Nada ouviu a não ser o rumor da

tempestade.
Uma sensação de frio lhe percorreu a espinha dorsal.
[?] força de que ninguém a julgaria capaz metteu os ombros a porta, de [?] já muito fraco

por estar velha e [?], e a porta cedeu.
Eufemia percorreu todo o quarto com a vista, deixou cahir a candea das- mãos os levanta os

braços e cahiu pesa-o [?] no chão sem sentidos.
Como a sala, estava deserto ao quarto, cuja janella estava aberta de par em par, dando

occasião a que o vento e a chuva entrassem livremente n’aquelle ninho de pomba.
Eram 11 horas e meia.
Quando Daniel sahiu de casa chovia e ventava com uma furia medonha. Elle, porem,

pouco ou nenhum caso fazia da furtuosa chuva que lhe fustigava o nariz e os olhos, única coisa
que lhe deixava ver o imenso capuz do gabão que lhe cobria a cabeça.

Saltando charcos e atravessando rios de lama, chegou o mancebo ao largo de S. Domingos,
e ahi parou por um momento e procurou orientar-se.

— Zs/ohão-de ser dez e meia — murmurou elle e a tasca do Simão ainda deve estar aberta.
Até as onze tenho tempo de engolir doisd cãleces para me darem folgo nos pulmões, e
desenferingar os gonzos das pernas. Salta ao Simão.

E em duas pernadas desceu a rua de S. João, e entrou em uma horrenda taberna da Ribeira.
Dispensem-me os leitores a descripção d’ella. Alli é tudo tõ imundo e repelente que a pena

se me nega a prestar-se as deverscer um por um os seus sebentos moveis e os seus mais sebentos
frequentadores.

Daniel seguio direito ao negro balcão.
— Um meio-her rum elle.
— N’um prompto meu

estabelecimento.
— Já cá esteve o Meco?
— Já-
— E sahiu?
— Há umas duas horas.
— Mas volta?
— Creio que sim. Queres-lhe fallar?
— Queria sim....e aquellé bruto devia aqui esperar por mim hoje segundo combinamos.

Um grande diabo o carreguei
E o cadiabra do Daniel accrescentou a esta energica exclamação, um mais energico murro

ainda sobre o misero balcão da [?].
A este movimento, dois freguezes que fumavam e jogavam sebentas cartas, voltaram-se

para o balcão com espanto, a um d’elles exclamou.
— Estás zangado. Daniel?
— Pois se te parece, redarguio este com enfado.
— Cerren-te hoje mal o negocio?
— Se me correu bem ou mal isso é só cá comigo. A questão outra.
Um [?] d’um parceiro prometteu esperar-me aqui, e afinal venho e não encontro. E o que é

melhor é que tenho pressa.
— E pode-se saber quem é esse grande trampomeiro?
— Ora, isso advinha-se É o Meco, aquelle Meco do diabo....
— Que o carregue replicou uma voz rouca e avinhada da porta.
Daniel ao ouvil-a sorriu.
— Bem carregado estou eu, amigo mas e d’agua até aos ossos.
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[?] [há aqui um longo trecho ilegível do texto em razão do desgaste da impressão]

VI
Tinha passado de chover, mas continuava a noite escrua como um prego, e o vento

imetuoso sibilava leugubremente pelo arvoredo da antiga Cordomin.
Esta cuidavam dois [?] no lado oriental da praça.
Um d’elles jazia abandonado e com as cortinas oleadas corridas, com, dois magros rocina

nos presos á lança da cabeça baixa e orelhas descabidas, dando apeenas signal de vida por
algumas patadas no terreno encharcado e lamacento ou sacudindo o rabo mais lamacento e
encharcado que o sólo.

No outro que estava em frente d’este, achava-se sentado na baleia, fumando o clássico
cigarro brando de Xabregas o mais perfeito typo de gaiatos do Porto, que se entretinha ao mesmo
tempo assobiando uma aria inqualificável, batendo o compasso na anca de um dos miseráveis
sendeiros do trem com o cabo de cumprido chicote de boleeiro que ostentava na mão.

Daniel aproximou-se d’este carro.
— Hibete— chamou elle.
O gaito cessou de assobiar e voltou-se repentinamente para o lado de quem o chamava por

um tão singular appelido.
— Ah! é o sôr Daniel? — disse elle apens o poude reconhecer.
— Já veio alguém? Perguntou este sem se dignar responder áquella pergunta.
— Ainda ninguém se dirigiu cá ao rapaz — disse elle, mas ainda ahi um gajo embrulhado

n’um capote todo hiró, que me parece não ser estranho no negocio do patrão.
— E para onde foi elle?

E eu de vinho até ao ceu da bocca, redarguiu o recem chegado approximando-se do
balcão.

— E fazendo um acceno protestor e amigavel a todos aquelles que estavam na taberna, que
se levantaram a meio e cumprimentaram, estendeu a enorme mão a Daniel que lha apertou, em
quanto que com a outra pegava no copo de vinho que o taberneiro já havia collocado ao pé dso
enteado do honrado veterano.

— Adeus, meu rapaz — continuou elle em tom paternal já me espera vas com esta
pingoleta, heim?

E bebendo sem cerimonia, em quanto o moço o olhava entre admirado e colérico,
continuou ainda:

— E’s um bom rapaz e muito previdente... mas muito falto de palavra.
— Ora essal... redarguiu Daniel.
— Sim, és falta de palavra, porque tenho estado aui a espera de te só agora chegas..,e isso é

mau.
— Então fui eu que esperei ou tu? perguntou o moço surprehendido.
—- Ao m ou eu... sim tens razão — respondeu o beberrão dando um estalo com a lingua,

tudo vem a da na mesma. Eu porem desculpo-te essa falta porque sou teu amigo. Mandas vir
outro meio?

— Ora vamos, o Meco, tu viestes caçoar commigo?
— Nem a brincar se diz isso; meu filho o que eu vim foi beber contigo.
Pois enganas-te que já não estou resolvendo a atuar bêbados.
— Olé! Te excedes-te, nem brinquinho-objectou o recem chegado cambaleando — mas eu

hoje estou de bôa maré. Vamos ao que importa.... diz então o que me queres.
— E estas no caso de me attender?
— Ora essa!....
— E de me acconselhar?
—E boa!....
— Então vem commigo e se eu ficar satisfeito com o que me disseres bebes depois á ufa.
— Verá, verás, meu rapazote, se ou não sou ainda o que era aos 23 annos. Ainda está para

nascer o primeiro que se dirigia a mim, que me consulte sobre qualquer difficuldde e que não vá
satisfeito comigo. Ou bem não fosse eu o Méco, [?] e por excellencia o sabio Méco.
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— Ainda agora metteu o nariz equi dentro do carro, e foi para o lado do hospital.
— Há muito tempo?
— Há meia duzia d’instantes Olhe, parece-me que ahi vem.
E apontou com o dedo indicador da mão direita para o lado em que elle dizia ver

approximar-se alguém mas em cuja direcção Daniel não via mais que espessas trevas, apezar de
abir bem os immensos olhos.

— Não veejo ninguém.
— Nem lhe ouve o tacão das shivilas.
— Sim, parece que vem alguém.
— Não parece, é o nosso freguez.
E d’um salto achou-se o gaiato no chão, e entregou o Daniel o chicote dizendo ao mesmo

tempo com uma pirueta sobre o pé esquerdo.
— Entregolho o enchota moscas, e seja feliz. Agora pertenceras a mim ir á vida [?]. Até

logo.
E em menos de dois segundos estava longe, ouvindo-se só por entre o branir do vento um

assobio estridente o bem trinado.
Daniel subiu para a boleia no instante em que se aproximava d’elle um homem embuçado.
— Está prompto? Perguntou este.
— As ordens de V. Ex.a
— Demorou-se....
— Peço descupa, tive que fazer.
— Não se esqueça de que lhe recomendei.
— Descance V. Ex.a
— Corra sem parar até o Poço das Patas.
— Os cavallos são bons.
— Bem se tudo correr, sem novidade saberei gratifical-o.
Foram estas as únicas palavras que os dois trocaram.
O embuçado entrou no carro onde se sentou commodamente, sem entreabrir o capote que

o cobria inteiramente e chicote estalou sobre os dois pobres animaes a quem Daniel classificara
com o penoso nome de cavallos, e o tem partiu com uma velocidade relativamente regular.

Em menos de quinze minutos parava o carro ao principio da rua de S. Pedro.
Daniel saltou abaixo da boleia e approximou-se da caixa do carro.
— Não vós ninguém? perguntaram de dentro.
— Oh! não tenha receio....disse o cocheiro com um riso sinistro-a esta hora podes o matar

um homem na rua sem receio.
— Com que modo tu dizes isso, villão replicou de dentro a mesma voz com um tom severo.

Previno-te que tenho commigo duas amigas quemordem sem dentes.
— V.Ex.a esta caçoando commigo replicou Daniel apertando no bolço da jaqueta o cabo

d’uma taca de morta — eu sou o cocheiro mais honrado d’esta praça, e procuro servir bem e
fielmente os que me honram com a sua confiança.

— Bem, faz o que indiquei e deixa-te de desculpas.
— Daniel. Franziu o sobi olho, e dirigiu-se vagarosamente para a sua própria casa.
— É chegado o momento, dizia elle, de com uma cocheirada matar dois coelhos. Vou

finalmente vingar-me do triste do meu padrasto da prenda da minha irmã...., e ser rico como o rei
da China....AhI tu eras [?] pela tua Adelaide...era a tua pérola sem mancha...o teu botãozinho de
rosa? Pois espera, meu velho [?] que te vou mostrar a pôrca que te fazia derreter d’orgulho.
Avante, meu povo!

De repente ouviu-se o som d’uma guitarra divinamente.
— Lá esta o gajo dar igual de si... isto va ser [?]...murmuram [?] cheiro encolhendo os

hombros.
Chegou ao pé do portal de casa e parou. A janella de quarto de Adelaide abria-se devbagar,

e momentos depois descia uma escada de [?] ao longo da parede.
Daniel pergunta-a com a mão e prendeu os [?] inferiores as pernas da calçada. Depois

afastou-se dirigindo-se para a caruagem.
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[?] [mais um trecho ilegível]

VIII

A guitarra [?] de se ouvir. Na rua silenciosa e deserta apenas se via a dois palmos de
distancia. Quem

Effectivamente estes indivíduos apenas Daniel chegou no carro, [?] ligeiramente [?] o
dirigiu-se para a casa alvo das scenas descriptas.

Um vulto branco descia vagarosamente ao longo da escada. Todavia quasi o chão. O
embuçado recebeu-o nos braços antes que tal accontesse e correu para o carro.

— Amo-tel Exclamou elle simplesmente ao apertar contra o seiò aquelle adorado fardo.
— Sou sua, respondeu-lhe uma voz comovida e tremula.
O vulto de que há pouco falíamos teve um extremo [?] convulsivo ao ouvir aquella voz.
Deu um passo em frente, ergueu os braços, abriu a boca com que para fallar mais ficou

silencioso e extactivo ao som d’uma outra voz.
Era a de Daniel que dizia.
— Prompto meu [?]?
Podes seguir respondeu o [?].
O vulto levou as mãos a cabeça.
— Daniell Murmurou elle, Daniel raptando sua própria [?]. Ahi! Meu Deusl Isto encobre

um drama horrível., Protegei-me, santo do meu nome, e daí-me forças que me faltam
O [?] já a [?] mas o vulto d’um [?] na trazeira do carro.
Era este o proprio momento em que Eufemia cahiu sem sentido no pavimento do quarto

d’Adelaide.
VII

O Mécodormia na mesma meza em que Daniel o deixara.
Era meia noite e meia hora.
Chovia com furia outra vez, e a tempestade nas ruas em medonha.
O Méco resonava.
De repente abriu-se a porta com estrondo, e o illustre conselheiro de bandidos deu um

salto no banco em que se sentava e levantou a cabeça.
Era Daniel que entrava... mas em que estado!
O gabão estava rôto em várias partes tinha a cara arranhado, os lábios espumantes, os

olhos sahiam-lhe desmedidamente das orbitas, e na camisa, nos braços, e nas mãos trazia
manchas de sangue de lama.

O Mecó abriu a bocca com espanto.
— Que é isso, meu pombo? perguntou elle — com admiração viestes por acaso d’alguma

batalha?
— Não te importes disse Daniel com mau medo mete-te com a tua vida deixa a dos outros.
— Mas tif...
— Basta, basta, vamos ao que importa.
— Vá: diz la.
— Que o meio de que fallavas há pouco?
— Mas nem te sentas?
— Tenho pressa falia.
— Olha que tu parece não estas no teu juizo... e isso o man... Bem ves que um conselho

como o que te vou dar merece toda a atenção deve ser bem pago.
— Põe-lhe o preço.
— E pagas já?
— Éjá.
— Tens muito dinheiro?
— O sufficiente para t e manda enforcar a ti, e a todo os teus semelhantes.
— Alto lá, alto lá, amigo que [?] única me puz no estado em que [?] hoje.
— Queres falar eu não?
-- Bem... dá a duas lilbras.
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reis.

Daniel metteu a ensanguentada mão direita no bolso do esfarrapado gabão, e tiou um
maço de notas a cuja vista o Méco recuou com o olhar desvairado.

— Ahl gens exclamou o cocheiro atirando para cima da meza com uma nota de dez mil

O Mécoagarrou no papel com um movimento cheio de avidez.
— E falla-bradou o moço.
— Queres o conselho?
— Já tarda.
— Ouve pois; para deitares a unha ao £<qgoda velha, há só um meio.
— Diz.
— E escolher occasião e obrigal’a pelo meio da força.
— Mas ella é forte.
-— Applica lhe os meios todos.
— Todos?!
— Sim, todos, e em todo o caso... Daniel arregalou os olhos.
— Matal-ai exclamou elle.
O A/cwsuriu se e murmurou;
— Já que principiastes, acaba.
E apontou-lhe para as manchas de sangue que lhe ennodoavam o corpo e a camisa.
— Tens razão-replicou o moço com acento feroz. Tenho que fugir, e por isso vou ao fim.

Adeus e obrigado.
E Daniel sahiu da espelunca sem fazer caso algum da agoa que então cahia sem cessar.
Não hia porem só. Seguia-o um vulto com pertinência e extenso cuidado.
Era o Afécoque ao mesmo tempo que andava ia dizendo:
— Hão-de hoje ser minhas aquellas notas que vi aquelle [?] - Olá se hão-de! Que fortunão!

De que provinham porem as manchas do sangue que Daniel trazia? De quem era aquelle
sangue? Que vulto era aquelle que na trazeira da carroagem seguira Adelaide e o amante?

É o que o amavel leitor sabera no proximo capitulo, se tiver a paciência d’o ler.
Maurício Borges Coelho tinha 23 annos e era filho d’um abastado negociante dxa rua

doAlmada.
Seu pae, orgulhoso d’um filho que Deus lhe concedera depois de cinco annos de casado,

logo aos dez annos e havia mandado cursar os estudos e com bastante prazer seu o viu adiantar-
se rapidamente, a pude de aos 21 o abraçar e toda a familia, não como simples filho, e bom filho
que era mas como honra, o orgulho da casa, pois que acaba o curso de medicina.

O bom Coelho tinha um medico em casa.... e que medicol
Dias depis de chegar a casa, e da grande festa que se fez em honra do complemento dos

estudos de Maurício, cahiu de cama a já velhota mãe, que desde muito padecia d’um mal com que
os melhores médicos não atinavam mas foi tal porem a assiduidade do mancebo, a boa vontade e o
zelo com que recorreu aos livros e a sua sciencia em embryão que salvou a que lhe dera a ser
d’uma morte que a todos se affigurava certa.

A noticia d’esta feliz cura em uma mulher a quem a velhice já acabrunhara, trouxe-lhe
grande clientella, e o nosso Maurício não tinha mãos a medir; eram esras as horas em que as suas
obrigações o deixavam descançar.

Um dia passo pela rua de S. Pedro de volta da casa d’um doente, e viu a sua janella,
escovando um usado capote de seu vulto pae, a linda Ignez, filha do veterano Jeronymo.

Pode a simples vista d’uma mulher prender-mos a alma, o coração e a vida em um simples
olhar? Pôde entrar-nos no intimo uma voluptuosidade desconhecida que turva a vista agita o seio,
faz tremer todo o nosso ser com o único olhar qaue nos lança uma mulher a quem fitamos?

Não poderá dizr ninguém ao certo; mas Maurício sentiu-O, Maurício amou ardentemente
aquella pobre moça ao primeiro olhar que lhe lançou.

A singeleza do nosso conto não permitte que descrevamos minuciosamente as diversas
phases d’aquêlle amor ardente e apaixonado. Já no capitulo segundo dissemos como elle
progrediu e se arraigou.
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Nunca porem se haviam fallado. Ignez temia os paes. Maurício amava muito para a
desejar comprometter mas o futuro era negro e tenebroso.

Tel-a hia com certeza ido pedir a seu pae, que tinha a certesa lhe concederia; havia porem
uma difficuldade terrível de vencer.

Era seu proprio pae.
João Borges Coelho era intransigivel. Muitas vezes, em diversas conversões, havia dado a

entender que só consentiria no casamento de seu filho com uma menina virtuosa formosa e
rica.Uma esta palvra era de tremer. Ignez era rica sim, mas rica de belezas de coração, de amor
[?]... mas era essa a riqueza de que Coelho fallava?

A esta pergunta so uma palavra bastava, e Maurício repetia sem cessar.
—Não.
Mas num dia estranho o mancebo jantando com a familia, fallou-se n’Um accontecimento

que era a ordem do dia.
Um rapaz, filho d’um collega de João Caetano, havia seduzido a filha d’um pobre artista,

que desesperada por se ver em seguida desprezada, se tinha suicidado.
[?] [techo ilegível]
Mas aquella conclusão fôra um raio de luz para o nosso [?].
[?] [techo ilegível]
Resolveu rapt ar Ignez.
Dahi o motivo porque a jovem recebeu aquella carta que já vimos no segundo folhetim

d’este jornal.
Precizava para isso d’uma carruagem.
Pibête Um moço de recados que já alguns lhe havia feito. Além disso era um garoto esperto

e Inteligente.
— Pibête— disse-lghe elle.
— Snr, doutor.
— Queres uma libra?
— Ohl Vinha o céu aos tratubulhões
— Has-de ser delligente?
— Como um foguete.
— Arranja-me um carro...
— É facil.
— Um cocheiro fiel...
— São poucos mas hade aranjar um.
— E amanhã as 11 horas da noite...
— Aonde?
— Na Cordoaria.
— É negocio sujo?
— És discreto?
— Algumas coisa.
— Pois é para um rapto.
— Ohl é moça galharda?
— Que môra na rua de S. Pedro.
— E de gente grosseP
— Não... é pobre.
— E...esta bem guardada?
— Não, vive com o pae que é um veterano... a mãe, que é velha... e acho que mais nada.
Pibête teve um sobresalto.
Era um gaiato completo.
Conhecia Daniel e a familia
Daniel principalmente, e tão bem o conhecia, que sabia que o cocheiro não podia ver a

irmã nem o padrasto.
A escolha do cocheiro estava feita. Nesse mesmo dia fallou com elle... e poz a descripção de

lado, disse a Daniel que Ignez tinha um amante que esse amante queria raptar e que era essa uma
boa maneira de se ver livre d’ella.
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E o rapto fez-se.
E o leitor sabe-como — o que não sabe é o resto,
Daniel tinha trez fins. O primeiro vez-se livre da irmã... O segundo dar um golpe mestre

no veterano, para se vingar dos seus desdens....o terceiro roubar o Maurício, que devia ir
endinheirado para a viagem.

IX
Deixamos ao fim do capítulo IV a velha Eufemia com os sentidos perdidos pr ver que seu

marido e filha haviam desapparecido.
Aquelle desapparecimento, com efeito, era d’estranhar. Sua filha era um modello de

virftudes e obdiencia, o seu marido nunca sahia de casa depois de anoitecer. Que motivos haveria
pois para que n’aquella noite ambos se eclipsassem como o fumo, que em tenhos espiraes sobe até
se por Ter nas nuvens?

O que no entanto abalara a forte constituição da velha a ponto de a fazer desmaiar, não
fôrá sem duvida deserção dos dois membros de sua familia, mas sim a desconfiança que lhe
invadiu o espirito de que3 algume a seguira, quando ella fôra depositar o seu ignorado tesouro as
moedas que seu filho lhe dèra, producto com certeza d’um roubo, e ao sentir-se assim descoberta
fôra para ella um rude choque.

Quanto tempo esteve a velha desmaiada?
Nunca ella mesmo o soube; mas ao voltar a si, sentiu percorrer-lhe a espinha dorsal um

frio como o da morte, e d’um salto achou-se de pé.
Parecêra lhe ouvir ruido no corredor que conduzia ao seu quarto.
Com anda tremulo, e o coração terrivelmente agitado, accendeu um phosphoro, e quis

accender em seguida a candeia, porém a candeia não tinha azeite.
Eufemia nem por isso se demorou. Accendendo phosphoro sobre phosphoro sahiu da sala

e com passo a que agora a energia do desespero dava já firmesa, attracvessou o mesmo corredor
de dia pouco e entrou no seu quarto.

Sem se deter na minimna coisa correu ao lugar onde existia o botão qwue servia paa
mover a mola do seu adorado esconderijo, e carregou n’ella. O orifficio ficou a descoberto e a
velha deu um suspiro d’allivio; as coisas estavam no estado em que as deixara.

Mas de repente ouviu uma sonora gargalhada, e o quarto allumiou-se de repente.

A carroagem em que ia o mais endiabrado cocheiro do mundo, o par mais amante do
universo, e o pae mais honrado do globo, attravessou sem parar, e com a maior celeridade
possível diversas ruas e largos, e chegou sem novidde a passar as barreira de campanha nas
distantes d’ella uma [?] de metros a carroagem parou.

Maurício deitou a cabeça fora da portinhola.
— Que é isso? Perguntou elle.
Ninguém lhe respondeu, mas o mancebo pareceu ver um vulto que corria a esconder-se

um dos cantos da estrada.
Daniel descera da boleia e chegando se a portinhola com o bone de pello na mão disse com

uma mistura de respieto e suto mal disfarçado:
— Perdão, senhor.
— O que há?
— Cahiu um dos cvallos e não posso levantal-o só.
— Queres que va já ajudar-te?
— É favor e necessidade.
— La vou.
E abriu se a portinholla.
O mancebo ia a descer mas sentiu-se retido por um braço.
— Não desça disse-lhe uma voz tremula e suave não desça que persitnto uma desgraça

Acontecer-se.
Era Ignez q eu conhecéra a voz do irmão, e teve uma suspeita.
O mancebo porem apenas lhe disse:
— Doidinhal Socêga.
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Eufemia levantou-se assustada, sem mesmo se lembrar de fechar o orifício, e fitou a vista
n’um homem que, com uma lanterna na mão, estava no limiar da porta.

Era Daniel, ensanguentado e cheio de lama, como o vimos entrar e sahir da tababerna do
Simão.

— Ora graças ao Diabo, minha mamãe, griou elle com sarcasmo, que nos deu a conhecer
o pecúlio que tão bem guardava, e que tanto me tem custado a amontoar. E já não era sem tempo,
minha vellia, porque eu já sou um homem perfeito, e preciso de descançar e gosar.

E dizendo isto sentou-se no chão, ao pé do buraco aberto.
Eufemia ficará a pé, e na mesma posição qaue tinha ao voltar-se, como ferida d’um raio.

Em um momento conheceu que o seu segredo estava descoberto, e que ia ficar sem o dinheiro que
era a sua vida, o ar que respirava, o sangue que lhe circulava nas veias. Em termos d’um minuto
viu-se perdida, desgraçada, só e pobre, em companhia d’um velho a quem a sua extrema
honrazdez lhe tordoava odioso, d’uma moça que detestava pela sua simplicidade e caracter
bondoso e firme.

Assim, ficára acabrunhada e como esmagada pelo pezo e horror de perigo que ora
corria:—mas em breve pareceu crear animo, e como um movimento d’hombros arrojou de sua
fraqueza que a invadira.

Deu um passo para Daniel, e exclamou com uma furia mal contida.
— Foi effectivamnte o Diabo que fez que visses o que tanto me custou a amontearl
— A sr, umma velhal Ahl ah! ah! então d’onde lhe vieram estas dinheiramatf Ganhou-as a

fazer meia?
— Não. Bradou Eufemia, fostes tu é verdade, que a pouco e pouco as tens trazido, mas ...
— Mas então são minhas.
— Emganaste, meu filho;
— Engano me?
— Sim, por isso que foste tu que as trouxestes, fui eu que com grandes cuidados e afflições

as guardei, as juntei s amontoei, juntando-lhe também as minhas ecconomioas, e prducto do meu
trabalho.

— N’esse casom, tenho somente a agradecer-lhe esses cuidados e afflições, dar-lhe a
décima pate do que houve, e levar o resto.

— Levar! Exclamou a velha com um soluço na voz.
— Pois quécad.
— Levar! Repetiu Eufemia no auge da afflição.
— E já. Então não vê que estou perdido?... que talvez a esta hora me procurem?... que

preciso fugir sem demora?
— Fugir, dizes tu!
— Pois que pensa? Não reparou ainda no meu fato de ver a Deus com os doas de sangue

d’uma meu semelhante. Cometti um peccado mortal, mãesinha...e agora tenho contas com a
justiça de Deus e dos homens... Mas não perdi o tempo...posso fugir rico com a via pecúlio que
você fez as asneira de medescobrir...e com oste que aqui ve...

E mettendo a mão na algibeira do gabão, mostrou de novo e aberta, a carteira eu já
mostrara ao Méco.

Eufemia sentiu um deslumbramento. Aquellas notas quasi lhe tiraram a vista. A quanto
montaria o seu thesouro com o augmento d’aquella fortada que o Daniel trazia? Com que cuidado
ella o não guardaria, com que amor ella não iria accariciar todos os dias o seu amor, sobre o qual
queria morrer na certeza de que nunca nionguem lhe poria as mãos por toda a eternidade!

E a velha, ao pensar assim, sentiu um calor maudito percorrer-lhe as veias, o sangue
fervia-lhe. Sentiu ao mesmo tempo um zumbido nos ouvidos, os braços e s pernas pareciam tomar
de novo o vigor da mocidade, Subiu-lhe uma onda de sangue á cabeça e a vista turvou-se-he.
Parecia um demónio.

Daniel, que por acaso erguera a vista para ella, teve medo, e apertou com mão nervosa por
debaixo do gabão, o cabo do seu mais que tudo.

E era tempo; Eufemia, com um salto de tigre deitou-lhe as mãos nervosas á carteira, e
arrancou-lha.

O cocheiro poz-se á pé, e puchou pela enorme faca.
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IX
E d’um salto achou-se na estrada.
Não teve tempo nem para sequer se orientar nas trevas que o cercavam.
Recebeu um ferimento profundo no peito, e expeliu um grito que encheu profundamente

no coração da pobre Ignez.
A pobre donzella teve o pressentimento de que acontecera. Sahiu também da carroagem

em um salto, procurou profundas trevas com o afflito olhor, e só pode ver depois de laguns
minutos um hommem praguejando sobre um outro estendido no chão, e ouvir o barulho de
passos d’alguem que fugia com precipitação.

Ignez advinhou e que só havia pssado.
Seu amante tinha sido assassinado, e era uma ronda que se approximava do cadaver d’elle.
Sentiu-se desfallecer e cahiu nos braços d’aquelle que julgava ser a rouda, e que a apertou

com amor entre os braços.
Deixamos ao fim do capítulo IV a velha Eufemia com os sentidos perdidos por ver que seu

marido e filha haviam desapparecido.
Aquelle desapparecimento, com efeito, era d’estranhar. Sua filha era um modello de

virftudes e obdiencia, o seu marido nunca sahia de casa depois de anoitecer. Que motivos haveria
pois para que n’aquella noite ambos se eclipsassem como o fumo, que em tenhos espiraes sobe até
se por Ter nas nuvens?

O que no entanto abalara a forte constituição da velha a ponto de a fazer desmaiar, não
fôrá sem duvida deserção dos dois membros de sua familia, mas sim a desconfiança que lhe
invadiu o espirito de que3 algume a seguira, quando ella fôra depositar o seu ignorado tesouro as
moedas que seu filho lhe dèra, producto com certeza d’um roubo, e ao sentir-se assim descoberta
fôra para ella um rude choque.

Quanto tempo esteve a velha desmaiada?
Nunca ella mesmo o soube; mas ao voltar a si, sentiu percorrer-lhe a espinha dorsal um

frio como o da morte, e d’um salto achou-se de pé.

— Dê-me essa carteira — disse elle;
— Não, pivou a velha.
— Dê-me esse dinheiro, mãe.
— Não, repetiu ella.
— Não me faças perder a cabeça, velha d’uma figa, exclamou mais com um silvo de

vibora, que com voz humana.
— Não tá dou, é minha — vociferou a furia erguendo a cabeça.
— Ai não quer dar-m’a’redarguiu Daniel abaixando-se para o buraco em que existia o

valioso pecúlio da mãe, então espere...vamos ver a quanto monta esta bagalhoça... que até já
cheira a bafo.

A velha deu um grito rouco ao ver o filho tocar no saco do ouro, que á tirava para fóra, e
com os olhos sahindo-lhe ds orbitas, a cabeça em fogo o coração quasi as Itando-lhe do pejio,
arremeçou-se para o mancebo, e deitou-lhe os dedos aduncos em volta do pescoço que apertou
como em um torno com força sobre-humana.

Daniel sentiu-se quasi estrangulado impossibilitado de se voltar, com a vista turva, os olhos
raiados de sangue e lingua meia de fóra.

Fez porém um esforço desesperador e conseguiu desembaraçar-se das mãos qu o
asphixiavam, e com o braço esquerdo lançou a velha por terra. Depois, sem hesitar um segundo
ergeu a faca, e fel-a desapparecer no lado esquerdo do peito da velha mãe, que se sentiu expirar
em uma golfada de sangue que lhe sahiu pela bocca.

Em seguida quis levantar-se, mas não poude. Sentiu se preso pelo pescoço, e ouviu uma
voz, a do Méco que lhe dizia:

— Ehl Seguistes bem o meu conselho. Agora nós.
E sentiu-se ferido por tres vezes nas espaduas cahindo para o lado.
De repente sentiram bulha de muitos passos, o ruido de muitas vozes, e o quarto em bréve

foi invadido por seis soldados da policia a quem accompanhava um homem.
O Méco teve apens tempo de se levantar deixando no corpo de Daniel a faca com que o

matára.
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— Ora graças ao Diabo, minha mamãe, griou elle com sarcasmo, que nos deu a conhecer
o pecúlio que tão bem guardava, e que tanto me tem custado a amontoar. E já não era sem tempo,
minha vellia, porque eu já sou um homem perfeito, e preciso de descançar e gosar.

E dizendo isto sentou-se no chão, ao pé do buraco aberto.
Eufemia ficará a pé, e na mesma posição qaue tinha ao voltar-se, como ferida d’um raio.

Em um momento conheceu que o seu segredo estava descoberto, e que ia ficar sem o dinheiro que
era a sua vida, o ar que respirava, o sangue que lhe circulava nas veias. Em termos d’um minuto
viu-se perdida, desgraçada, só e pobre, em companhia d’um velho a quem a sua extrema
honrazdez lhe tordoava odioso, d’uma moça que detestava pela sua simplicidade e caracter
bondoso e firme.

Assim, ficára acabrunhada e como esmagada pelo pezo e horror de perigo que ora corria:
— mas em breve pareceu crear animo, e como um movimento d’hombros arrojou de sua fraqueza
que a invadira.

Deu um passo para Daniel, e exclamou com uma furia mal contida.
— Foi effectivamnte o Diabo que fez que visses o que tanto me custou a amontear!
— A sr, umma velha! Ah! ah! ah! então d’onde lhe vieram estas dinheiramas*? Ganhou-as a

fazer meia?
— Não. Bradou Eufemia, fostes tu é verdade, que a pouco e pouco as tens trazido, mas ...
— Mas então são minhas.
— Emganaste, meu filho;
— Engano me?
— Sim, por isso que foste tu que as trouxestes, fui eu que com grandes cuidados e afflições

as guardei, as juntei s amontoei, juntando-lhe também as minhas ecconomioas, e prducto do meu
trabalho.

— N’esse casom, tenho somente a agradecer-lhe esses cuidados e afflições, dar-lhe a
décima pate do que houve, e levar o resto.

— Levar! Exclamou a velha com um soluço na voz.
— Pois quécad.
— Levar! Repetiu Eufemia no auge da afflição.
— E já. Então não vê que estou perdido?... que talvez a esta hora me procurem?... que

preciso fugir sem demora?
— Fugir, dizes tu!
— Pois que pensa? Não reparou ainda no meu fato de ver a Deus com os doas de sangue

d’uma meu semelhante. Cometti um peccado mortal, mãesinha...e agora tenho contas com a
justiça de Deus e dos homens... Mas não perdi o tempo...posso fugir rico com a via pecúlio que
você fez as asneira de medescobrir...e com oste que aqui ve...

E mettendo a mão na algibeira do gabão, mostrou de novo e aberta, a carteira eu já
mostrara ao Meco.

Eufemia sentiu um deslumbramento. Aquellas notas quasi lhe tiraram a vista. A quanto
montaria o seu thesouro com o augmento d’aquella fortada que o Daniel trazia? Com que cuidado

Parecêra lhe ouvir ruido no corredor que conduzia ao seu quarto.
Com anda tremulo, e o coração terrivelmente agitado, accendeu um phosphoro, e quis

accender em seguida a candeia, porém a candeia não tinha azeite.
Eufemia nem por isso se demorou. Accendendo phosphoro sobre phosphoro sahiu da sala

e com passo a que agora a energia do desespero dava já firmesa, attracvessou o mesmo corredor
de dia pouco e entrou no seu quarto.

Sem se deter na minimna coisa correu ao lugar onde existia o botão qwue servia paa
mover a mola do seu adorado esconderijo, e carregou n’ella. O orifficio ficou a descoberto e a
velha deu um suspiro d’allivio; as coisas estavam no estado em que as deixàra.

Mas de repente ouviu uma sonora gargalhada, e o quarto allumiou-se de repente.
Eufemia levantou-se assustada, sem mesmo se lembrar de fechar o orifício, e fitou a vista

n’um homem que, com uma lanterna na mão, estava no limiar da porta.
Era Daniel, ensanguentado e cheio de lama, como o vimos entrar e sahir da tababerna do

Simão.
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ella o não guardaria, com que amor ella não iria accariciar todos os dias o seu amor, sobre o qual
queria morrer na certeza de que nunca nionguem lhe poria as mãos por toda a eternidade!

E a velha, ao pensar assim, sentiu um calor maudito percorrer-lhe as veias, o sangue
fervia-lhe. Sentiu ao mesmo tempo um zumbido nos ouvidos, os braços e s pernas pareciam tomar
de novo o vigor da mocidade, Subiu-lhe uma onda de sangue á cabeça e a vista turvou-se-he.
Parecia um demónio.

Daniel, que por acaso erguera a vista para ella, teve medo, e apertou com mão nervosa por
debaixo do gabão, o cabo do seu mais que tudo.

E era tempo; Eufemia, com um salto de tigre deitou-lhe as mãos nervosas á carteira, e
arrancou-lha.

O cocheiro poz-se á pé, e puchou pela enorme faca.
— Dè-me essa carteira — disse elle.
— Não, pivou a velha.
— Dê-me esse dinheiro, mãe.
— Não, repetiu ella.
— Não me faças perder a cabeça, velha d’uma figa, exclamou mais com um silvo de

vibora, que com voz humana.
— Não tá dou, é minha — vociferou a furia erguendo a cabeça.
— Ai não quer dar-m’a’redarguiu Daniel abaixando-se para o buraco em que existia o

valioso pecúlio da mãe, então espere...vamos ver a quanto monta esta bagalhoça... que até já
cheira a bafo.

A velha deu um grito rouco ao ver o filho tocar no saco do ouro, que á tirava para fóra, e
com os olhos sahindo-lhe ds orbitas, a cabeça em fogo o coração quasi as Itando-lhe do pejio,
arremeçou-se para o mancebo, e deitou-lhe os dedos aduncos em volta do pescoço que apertou
como em um torno com força sobre-humana.

Daniel sentiu-se quasi estrangulado impossibilitado de se voltar, com a vista turva, os olhos
raiados de sangue e lingua meia de fóra.

Fez porém um esforço desesperador e conseguiu desembaraçar-se das mãos qu o
asphixiavam, e com o braço esquerdo lançou a velha por terra. Depois, sem hesitar um segundo
ergeu a faca, e fel-a desapparecer no lado esquerdo do peito da velha mãe, que se sentiu expirar
em uma golfada de sangue que lhe sahiu pela bocca.

Em seguida quis levantar-se, mas não poude. Sentiu se preso pelo pescoço, e ouviu uma
voz, a do Afócoque lhe dizia:

— Eh! Seguistes bem o meu conselho. Agora nós.
E sentiu-se ferido por tres vezes nas espaduas cahindo para o lado.
De repente sentiram bulha de muitos passos, o ruido de muitas vozes, e o quarto em bréve

foi invadido por seis soldados da policia a quem accompanhava um homem.
O Méco teve apens tempo de se levantar deixando no corpo de Daniel a faca com que o

matara.
IX

O leito de certo já terá adavinhado que o homem que acompanhava os soldados, era o
mesmo que havia, presenciado o sapto de Adelaide e ainda o que, ua trazeira do carro o havia
seguido com o amante atravez as ruas da cidade.

Era Bernardo, o vetereno bondozo e amante da sua filha da sua Adelaide que um
desconhecido lhe roubaz aos seus carinhos e ao seu amor.

X
Bernardo, como não devem ter esquercido havia adormecido no terceiro capítulo d’esta

narração, e durante este sonno, a velha Eufemia tivera uma interessante conversa com o digno
filho Daniel, conversa interromopida quasi no seu termo por um suspiro dado e um movimento
feito pelo veterano.

Este suspiro e este movimento, que podia ser causado por um simples mal estar do corpo
ou por qualquer outra circunstancia accidental, não fóra n’aquella occasião mais que um
estremecimento, logo reprimido, de admiração e horror pela conversação que elle ouvira toda,
apesar dos dois malvados fallarem tão baixo que mal se lhes via o mecher dos lábios.
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Bernardo ficára de novo immovel e na mesma posição, em primeiro lugar porque desejava
saber até onde chegava a preversidade d’aquelles dois membros da sua familia, e em segundo
porque temia que tão infames bandidos o assassinassem vendo-se descobertos.

Quando Daniel sahiu, e a velha se encaminhou para o seu quarto o veterano seguira-a e
haviam sido d’elle os passos que tantos sobresaltos accarretaram a infame megera.

Soube então a fortuna que havia escondida em sua casa, fortuna que só Deus sabia quantas
lagrimas e quantas vidas arrancaria para vir a pouco e pouco agglomerar-se naquelle orifício
aberto no chão.

E fôra tal a estupefação do pobre velho ao contemplar tanto ouro junto onde elle julgava
haver sô trapos e miséria, que se teria deixado surprehender por sua mulher, se o rodar d’uma
carroagem, que parou depois nas proximidades de sua casa, o não arrancassem do logar em que
se achava.

Tomado d’um presentimento horrível, precipitou-se para a porta eu deitava para as
escadas, desceu-as e achou-se na rua, tendo apenas tempo de se esconder no vão da porta
fronteira de onde assistiu ao rapto de sua filha.

Aquela noite era para elle cheia de mysterio e de dores.
Acabando de saber que sua mulher era uma miserável, seu filho um ladrão e um assassino

ia por fim ser testemunha da deshonra da única alegria que lhe restava, do único ente que
estremecia, do único elle que agora o prenda á vida.

Não sabia quem era o infame que lhe enodoava-as suas cans sabia porem que era seu
cúmplice o seu enteado, aquelle que havia pouco se vangloriara na sua presença de Ter para essa
noite um negocio de encher o olho.

Pressentira pois uma nova desgraça, e com risco de ser despedaçado na calçada, saltara
para a trazeira do carro que conduzia sua filha e os dois malvados que lh’a roubavam.

Que fim levava o velho em vista?
Nem elle proprio o sabia.
Vira para a carroagem o salt[ara Ikogo para um canto da estrada, avinhando ser aquelle o

momento para o desenlace da tragédia começada em sua própria casa, e quando ouviu o grito
expelido pelo mancebo que seu enteado assassinava, quanmdo em seguida lhe atravessou o
coração como um ferro em braza o apello afflictivo da sua tão queria Inez, arroujou-se para
assombras que mal via moverem-se adeante de si, e apenas sentio em seus braços um corpo frio,
tremulo, mas tão adorado que apertou contra o peito, e ouviu uma gargalhada satanica e
escarninha, que parecia vomitada pelo proprio Satanaz.

Então o velho lançou nos ares com toda a força dos seus ainda valentes pulmões, o grito
. que todos nos soltamos em idênticas occasiões:

— Soccoro! Soccoro! SoccoroII!
Uma hora depois estava o velho Bernardo sentado em uma cadeira d’uma estação policial

ao lado de sua filha, que, embora pallida e tremula, mostrava no rosto uma expressão de tal
socego que assustava o pobre pae.

Estavam prestando esclarecimentos sobre a tentativa d’assassinato havida fora das
barreiras da cidade sobre a pessoa de Maurício Borges Coelho, filho do mais honrado negociante
da praça do Porto.

Bernardo e sua filha haviam tido tempo de se corresponderem, e de muito proprio
resolveram salvar se podessem o desgraçado Daniel, que ambos haviam conhecido,

Assim, nas suas declarações não conheciam o homem que, depois de tentar assassinar
Maurício, o roubara também, levando-lhe a carteira e relogio,.

E dizemos tentara assassinar, porque o mancebo recuperara os sentidos e depois de
examinado por um cirurgião, que haviam chamado a tempo a pressa fora conduzido para sua
casa, depois de haver declarado o seu nome e morada.

Maurício pedida perdão ao velho, quando soube por Adelaide que era seu pae, do rapto
frustrado, e dissera-lhe que só havia reccorrido aquelle meio, depois de se convencer que era o
único para conseguir a posse de tão adorada mulher, tendo um pae tão intransigivel com repeito a
ligações que não reunisem egualidade de condições e fortunas.
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Adelaide abriu os rosados lábios conto que para absorver o resto das palavras do velho pae.
Este sorriso sempre.
— E... continuou elle, e o pae....
— Consente, filha, finalmente consente.
Os dois abraçaram-se em um forte complexo, e choraram... mas de excesso d’alegria.
Passados momentos o velho desprendeu-se dos braços da filha e replicou.
— Ainda tenho mais que dizer.
— Oh! que mais poderei eu desejar.
— Foi hontem o jury do Méco.
— Foi condennado?
— Foi, em dez annos de prizão celular.
— Pobre homem!
— E a fortuna achada em nossa casa foi-nos cedida por se ignorar judicialmente a sua

proveniência, e ser encontrada em proprieDade nossa, mas...
— Então somos ricos?
— Não com esse dinheiro. Maurício é um homem honradíssimo. Pediu-me que cedesse

esse dinheiro a alguma instituição piedosa, dizendo que tinha bastante para tornar rico...

O pobre Bernardo apertara as mãos do digno mancebo com as lágrimas nos olhos e o
coração cheio de jubilo e separa-se d’elle prometendo-lhe sua Ignez, quando conseguisse o
concentimento de seu pae.

Depois do auto levantado, Bernardo pediu ao chefe de sessão um momento de attenção, e
rogou-lhe para que consentisse que sua filha ficasse sobre sua guarda na estação, em quanto elle
ia a sua casa inteirar-se de certas circunstancias, que depois lhe explicaria, concedendo-lhe
quatro soldados de polícia para o coaadjuvarem.

O chefe concedeu com delicadeza, e era elle e os soldados que chegavam já tarde a ua
casa, para obstarem aos dois assassinatos descriptos no capitulo antecedente.

O Mécefoi algemado em dois segundo e conduzido a estação policial.
Ahi, sendo interrogado, confessou tudo o que já sabemos, e declarou que o author de

tentativa d’assassinato de Maurício fôra Daniel, e que depis fôra elle propiro a assassinar a mãe
afim de lhe tirar o thesouro que ella guardava, e elle ajudara a amontoar.

Duas horas depois recolhia Bernardo a sua casa, depois de serem removidos os cadaveres,
lavada a casa, contado e metido em um cofre que foi lacrado e conduzido ao commisariado geral,
o dinheiro que existia no esconderijo da assassinada Eufemia.

XI
Passaram-se trez mezes.
Adelaide estava uma manhã d’um explendido dia, brincando á sua janella do q uarto com

um canario que salktava em uma linda gaiolla.
Esta alegre e animnada.
De súbito sentiu que lhe tocavam no hombro.
Deu um pequeno grito e voltou-se
— Ah! era o pae?
E lançou-se nos braços do honrado veterano.
— Sou eu, Adelaide; é teu pae que te quer cada vez mais. Como passastes tu a noite.
— Muito bem. E o meu papa?
— Oh! eu agora durmo sempre sossegado. Mas... queres tu um alegrão?
— O que é, pae?
— Ora advinha.
— Ora eu sei, lá—redargiu a donzella corando.
— Vá lá, vá la, vou eu dizer o que Fallei já hoje com o snr. Maurício.
Os olhos de Adelaide lançaram um relampago d’amor.
— E então? Já esta melhor? Já pode sahir? Vem cá hoje? O pae já consente no nosso

casamento.
— Eia! O que ahi vão de interrogações! Exclamou Bernardo com um sorriso onde se lia a

maior alegria e bondade. Farei por responder a todas. Já esta melhor, Já pode sahir. Vem cá hoje...
e...
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FIM.

José Peixoto do Amaral

* * * * *

— Quem, papae.
— A sua mulher e o seu sogro.
A donzella lançou de novo os braços ao pescoço do velho.

CONCLUSÃO
Quinze dias depois celabrava-se um pompozo casamento na egreja de Santo Ildefonso, e a

noite, em casa do abastado João Borges Ceolho dava-se um explendido baile, a que assistia todo o
commercio portaense.

— Lembras te da nossa correspondência amorosa? Perguntava Maurício a sua esposa
n’essa noite tão deliciosa para ambos.

— Hei-de mostrar-te as pedras todas que reuni e gardei, e que são hoje a base de todo o
edifício da minha felicidadel

E entre um beijo d’amor satisfeito, continuou.
-— Sou feliz.

Balthazar
(fragmento de um livro inédito

intitulado Zig-zag)

Publicado no África Oriental, 1883, 14 mai., n.228,
p.l; 23 mai., n.229, p.l; 6 jun., n.230, p.1-2; 14 jun.,
n.231, p.1-2; 27 jun., n.232, p.l-2;10 jul., n.233,
p.1-2; 23 jul., n.234, p.l-2;14 ago.,n.235, p.1-2; 22
ago., n.236, p.1-2.

L
Todos os que me conhecem sabem que sou feissimo. Se chegar a publicar em volume as

minhas memórias hei de mandar desenhar o meu retrato, para collocar na primeira pagina do
livro.

XLIX
A final de contas há muitas assim. Prevertem-se umas com as outras no collegio, lêem

romances depois, teem grandes conversas que as fazem corar atraz dos leques...
A final de contas há muitas assim.
Cecília Candida era uma trigueirinha não de todo desengraçada, e que chegava a parecer

bonita ao pé — de uma tia velha, sabidíssima em namoros, maldiente e enredada sempr ewem
vastas intrigas de familia, de um pai a quem as extravagancias da mocidade tinham sulcado,
n’uma cara boçal. Linhas de mau agouro,

e de sua mamã ainda pretenciosa, economica até a avaresa repugnante...e que reparava
com um grande olho fiscal para as fatias de pão cvom ruim manteiGa que as visitás comiam em
dias de annos.

Eu ia lá...
Nem eu sei por que ia lá.
Ia por ir. Conversava com Cecilia, contava-lhe as minhas aventuras, dizia-lhe versos e

ouvia as suas eterna variações do Carnaval de Veneza, do Fado das Salas....
Eu, ás vezes, na grande loucura dos meus desessete annos, persuadia-me de que gostava

d’ella.
Eu sei lá se gostaval
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Jurei vingar-me
LII

Fui para casa e o meu criado, o meu fiel Balthazar, quando me abriu a porta, reparos na
minha perturbação.

Em quanto me tirava as botas e me enchia o cachimbo, ouvio-me uma serie de
imprecações contra as mulheres.

Sem querer ia repetindo em voz alta os argumentos de Cecília.
Foi então que reparei nos cabellos louros de Balthazr. Estavam pessimaente penteados; mas

éram uns lindos cabellos.
Tinha os olhos e stupidos; mas grandes.
Uma ideia atravesou-me rapidamente o cerebro.
Instinctivamente lembrei-me do enredo do Ruy Blas e da musica de Lucrecia Borgia e ia

com impeto indescriptivel cantar a famosa aria.
Venil la mia vendectta
É mediatata e prontal

Quando me lembrei que os visinhos estavam a dormir...
E não cantei.

lia. A mãe sorria-se com orgulho.
LIV

Ignoro se nos seis anteriores namoros a mãe tinha tido o mesmo sorriso orgulhoso.
Chegou o dia dos annos de dona Cecilia.
Fui.
Tocou contra danças o primo commendador, dançaram as menincas com grandes ares

pretenciosos, jogaram o voltarete os sujeitos sérios, a amiga condessa enthronisou-se no sophá.—
passou-se muito bem, emfim.

Ceclia fez a uma prima loura e rosada grandes confidencias. A prima loura ouvia-a com
inveja...

Ao chá, ouvi sem querer. — uma apreciação desdenhosa a meu respeito feita pelas duas.
Eu, que andava alegre, fiquei então satisfeitíssimo.

A uma hora da noute estavamos todos na saleta. Trocavam-se, entre as senhoras ,sonoros
beijos de despedida.

De repente bateram á porta,
Cessaram os beijos, e olharam todos.
O criado abriu a porta e appareceu um sujeito.
Cecilia fez-se corada como uma romã, assumiu ar mais espantado do mundo, e deu todas

as mostras da mais extraordinária commoção.
O sujeito era um formoso rapaz, elegantemente vestido, rescendendo a jockey club, e que

ficou, — depois de se inclinar respeitosamente. — de pé junto da porta. No braço esqeurdo trazia

Um dia conversamos de homens feios.
Cecilia foi terrível.
Educada na admiração do caixeiro da loja de modas da janota de esquina, do homem

penteadinho e perfumado, tolo, sem ortographia nem elegancia, bacharel formado em namoro de
igreja.—fulimon os homens feios, sem reparar que me insultava a mim....

Fallou, fallou>...
E chegou a tal ponto a insolência de suas opiniões que.

LI

LIII
Nos dias seguintes favorecido pela intimidade que tinha, não faltei em casa dos paes de

Cecilia.
Ellla mostrava-me uma frieza desdenhosa. Havia novidade.
A mãe tinha sorrisos significativos. Eu também me sorria com os meus botões.
Cecilia tinha um namoro.
Tel-o hin comprehendido por mil pequenas observações que fiz se por acaso o não

SOUBESSE.
Andava radiante,-
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[José Peixoto do Amaral]

Houve um momento de estupefacção geral ao ver a immobillidade silenciosa do sujeito.
O pai de Cecilia tomou o ar e a voz grossa das grandes circunstancias solemnes e disse:
— Que pretende o cavalheiro?
O moço chegou-se a mim, desdobrou o paletotque trazia no braço, ajudou-me a vestil-o,

com todo o cuidado, recebeu com um modo humilde o rolo das minhas muzicas e perguntou-me:
— Quer que lhe vá buscar um trem?
Cecilia Candida cahiu nos braços da prima loura, expectorando um grto agudíssimo.
É que o namorado d’ella:
Era o meu Balthazar!

posto com certa elegancia um paletot, com o forro de seda para fora, onde se podia ler a marca do
Keil.

Publicado do Jornal de Moçambique, 1875, 10 out.,
n.10, p.39-40.
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POEMAS

Duvida

13 de março de 1875.

Amo-te! e não sei ao certo
se sentes amor por mim;
e esta cruel incerteza
me dá martyrio sem fim,

Se admirando a tua imagem
me surprehendes — sorris;
mas não sei candida virgem,
o teu sorriso o que diz

Se me encontras pensativo,
logo a causa vens saber;
e ao veres que soffro muito
pareces entristecer!

Se escutas meus tristes versos,
triste ficas a scismar,
e, não raro, a custo tentas
fundo suspiro abafar;

Sei que amas! Em teus olhares
scintila a luz da paixão;
sei que amas; mas inda ignoro
de quem é teu coração

Sentida baixaste os olhos
e hesitaste em responder!...
Eu sempre a sonhar venturas!
Sempre a incerteza a colher!

E esta pugente incerteza
me traz martyrios sem fim!
amo-te, e não sei ao certo
se me tens amor a mim.

Dize-me pois, linda virgem,
se o teu affecto é só meu;
rasga a duvida em que vivo
dá-me o inferno ou dá-me o céu!

Disses-te uma vez: “Adoro-te!
deliro por este amor!
venha esse casto affecto
dar ventura ao trovador!”
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Campos e Oliveira.-

*****

Dezembro de 1876.

C. O.

Publicado no África Oriental, 1876, 21 dez., n.4, p.4.

*****

O sultão trahido

— Escreva aqui quatro quadras,
senhor Campos Oliveira! —
Quatro quadras no seu album?!
que idéia tão lisongeira!

Veiu bater a má porta;
não mereço tal favor!
meus versos são muito pobres,
e eu um pobre trovador,

Que escrever? Que eu amo e soffro
e é negra minha existência?
em tudo isto, que interesse
póde achar Vossa Excellencia?

Mas...que ideal Quatro quadras
foram pedidas, pois não?
tres já lá estão acima
e com esta quatro são.

Poesia
No album d’uma senhora

I
Já quasi ao entrar da noite,
sentado em vasto salão
no seu cachimbo doirado
fumava o grande sultão.

Publicado no Jornal de Moçambique, 1875, 7 abr.,
n.3, p.12.

2 . De José Pedro da Silva Campos Oliveira reproduzimos apenas os poemas que não constaram em O Mancebo e o
trovador Campos Oliveira (1985), de Manuel Ferreira, além de integrarmos aqui todos aqueles textos de o poeta e
prosador escrevera em Goa, na Illustração Goana.
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vou buscal-a ao céu d’anil.

Com vòz que meiguice exprime
responde o sultão assim:
— Pois bem, serás nova rosa
no meu flórido jardim

—Dai-lhe entrada em tom de império
ao servo o sultão mandou;
e logo voz lamentosa
estas palavras soltou:

D’este peito o vivo affecto
a ti vou ceder também;
verás as delicias todas
que se gozam n’um harem.

Terás coxins de brocado,
oiro e joias a fartar
sedas, veludo e damasco,
não te hão de aqui faltar. —

— Quanto pedes é mandado,
d’Agar ó filha gentill
se me exiges uma estrella

II
Entra, minha branca rosa,
das delicias na mansão,
aqui se olvidam pezares

“Pela supplica attendida
muito vos devo, senhor!
mas deixai que a sem ventura
inda implore outro favor:

“Da belleza o Dom celeste
se o tenho dizer não sei,
mas a grinalda de virgem
ainda a não maculei.”

Entreabrindo o reposteiro
junto á porta um servo diz:
“ Senhor! fallar-vos deseja
nobre donzella infeliz.”

“A desgraça que me opprime
ante vós me faz chegar!
no vosso harem, por piedade,
deixa-me, senhor, entrar.

“Antes d’um mez e tres dias
vós nem me podeis tocar;
aliàs[?] sagrada jura
que fiz a Allah vou quebrar.”
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e há gozos atè mais não. —

1877

Campos Oliveira

— O’raiva! — por fim troveja —
ide, ó servos, procurar
os dois que com tanta infamia
souberam de mim zombar.

Sabei que era bello moço
de rosto e porte gentis,
quem há um mez recebeste
como donzella infeliz.

Que os encontrem sem demorai
quero o seu sangue beber!
e após horrorosas penas
ambos farei perecer! —

Á branca rosa as sultanas
que amor e affectos não tem!
e ella immersa em tanto affago
a todas, todas quer bem.

Do sultão no bronzeo rosto
pinta-se vivo rancor —
nem leão sanguisedento
nutrira maior furor.

Innuteis são as pesquizas
buscam, buscam, sempre em vão
passaram annos, e nunca
soube d’elles o sallão.

Publicado no África Oriental, 1878, 31 mar., p.2 e
depois na Revista Africana, 1887, 1 jan., n.3, p.21.

Mas... findo um mez, servo annoso
ao sultão veiu dizer:
“Caso horrível! Ao contal-o
todo me ponho a tremer!

“Disfarçado aqui entràra
e hontem de noite fugiu!
e ninguém se quer suspeita
qual trilho que seguiu.

Ao disfarce criminoso
outra vileza juntou:
a rosa das odaliscas,
a linda Zhara roubou!”
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* * * * *

Fragmento
d’um poema incompleto e inédito.

São affeições que nunca trazem penas
nem dão em troca tradições pungentes

matando o coraçãol
Ahi não há mysterios que nos [?]
ha só prazer que vem doirar as horas

da vida na solidãol

Egra[?] a vida que desliza quieta
sem provar os martyrios cruciantes

da c lix[?] do amargor!
é bello ter a mente sempre immune,
o peito desoppresso!?], sem cuidados

que nos offerta amor!

É bello ter por [?] affectos
a argentei?] lua, as lupidas estrellas,

das aves o catar;!?]
sagrar o coração ás flores lindas,
á poesia do campo, que vem n’alma

enlevos despertar

[?]
resistir a tempestade
que nos leva sem piedade
aos abysmos da paixão?
quem pode esquivar-se affoito
da chamma atroz, vehemente
que se além de repente
no intimo do coração?
Se hoje vivemos isentos
do amor, em suave calma,
po’e amanhã!?] dentro d’alma
ferida chamma surgir!
Basta só um volver d’olhos,
num sorriso meigo, terno,
para nos abrir o inferno
e a liberdade premir!
Depois... atendo o fogo
que alma e coração esmaga,
de que vai dizer [?]: «Apaga
o teu deve[?] ardor »—?
quem pode dizer: «suspende!»
ao sol que vivo ardeja[?]?
e ao temporal que bravea
quem há de silencio impor!
Ai amor! Quem me ex[?]
o teu profundo mysterio!
essas leis do teu império
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c.o.

Publicado no África Oriental, 1877, 9 abr., n.l 5, p.I.

*****

Poezia a Ernesto Marecos

Si, eu adoro o genio, que é nobreza
que o oiro não comprou:

alta opulência que em lidar impuro
origem não buscou.

Sim, és poeta! Na fronte
tens do genio a doce estrella
que refulge sempre bella
em seu vivido clarão!
E’s poéta! Nos teus cantos
que desprendes da aurea lyra;
o raro condão se admira
que nos falia ao coração.

quem m’as fizera entender!
Embora pintar te queiram
com tintas de varias cores...
o mundo não tem piedades
que te [?] des rever!

Quer nos pinte alegres,
que tristezas ou amores,
sempre o teu estro os ardores
vai do sublime attingir:
sempre o archanjo da poesia
ha de bafejar teus cantos
pondo neles os incantos
que só do céu faz provir.

Nunca sagrei meus cantos à opulência
nem preito lhe rendi

não amo nem invejo essas nobrezas
que abundam por ahi.

Enleva-me o talento—luz brilhante
que só provem de Deus,

e admiro a fronte em que afalgordo genio
depôz os raios seus.

Porisso, te venero respeitoso
se meço teu valor;

a ti, a quem sublime intelligencia
fez elevar cantor.
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* * * * *

Fragmento d’um poema inédito

Canta, poetai engrinalda
de mais loiros essa frontel
nunca esteriiecef?] a fonte
em que a poesia brotoal
Não deixes em ocio a lyra
porque a santa [?] da gloria
nas folhas da nossa historia
já o teu nome gravou.

Na Corda de perpetuas
que sangraste a Manuela
como o teu estro revela
o poder que encerra em si!
ao tecer essas corôa
— que é da poesia um thezoiro —
outra corôa de loiro
foste tecer para ti.

Sim, do céu. Não é terrena
a harmonia tão sentida
com que nos falia a Perdida
que chorando faz chorar.
A Morta, sublime idea
que por nova nos fascina,
inpiração peregrina
desata sempre a enievar.

Canta, poeta! o eu na lyra
suspendo meu debil canto,
que, se vai como[?] d’incanto,
e leal[?] — do coração
Porisso aqui te peço
acceiste a humilde tróva
só como sigela prova
de profunda admiração.

Correra-lhe a leda infancia
entre affectos e caricias,
fruindo santas delicias,
sem nunca provar a dôr;
e nos jardins da innocencia
em que sorri quanto é puro,
sorrira-lhe almo futuro
todo venturas e amor.

Publicado no África Oriental, 1878, 21 fev., n.59,
p.3.
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*****

A Moçambique

E a donzella — da belleza
tinha o condão que fascina
a doce imagem divina
era de encantos sem par;
e ao vêl-a orphã e tão anjo
almas sem Deus, sem clemencia,
a sua incanta innocencia
foram sem do macular.

Mas é varia a sorte. Agora
se offerta prazer e flores
logo após de acerbas dores
a taça entrega de fel;
— a triste com passo incerto
mal entrou na mocidade
o ergastudo da orphandade
também se lhe abriu cruel.

Como avesinha inda implume
que a sós pupila em seu ninho,
porque caçador damninho
sem dó os pais lhe matou,
fica assim a orphã na terra
quando se vê desvalida
sem ter quem lhe dê guarida
no infortúnio que a tomou.

Perderam-n’a... Do prostíbulo
fez-se mulher imprudente,
da corrupção a semente
brotou nella e deu raiz...
ahl mal haja o sem piedade
que conduz à senda impurra
a innocencia creatura
só porque a viu infeliz!

Como é bello Moçambique,
Como nos encanta a vista!
A lembrança nos contrista
De que tão longe nos fique;
Lá mais perto era uma mina,
Era uma terra divina!

Publicado no África Oriental, 1878, 23 dez., n. 97,
p.3-4
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E do preto a maior parte,
A esmerada educação
Nos eleva o coração....
Porem mais o primor d’artel
Trabalha-se em coiro e telha
Talvez melhor que em Marselha!

Além d’isso.... que riqueza....
Que abundante em mandioca!
Não lhe falta tapioca
Nem lhe fallece pobreza
Uberrrima em mandriões
Tem vadios aos montões!

Suas praias tão amenas
Em pérolas abundantes....
É pena que tão distantes
Se vejam das madrilenas:
Que as deidades portuguezas
D’ellas não colham riquezas!

Como Moçambique é bello...
Engraçadas as palhoças!
Não cuidem que sonde troças...
Sou muito sério e singelo,
Nunca podei?] conseguir
Fallar verdade a mentir;

Só digo a realidade
Quando sem mentira fallo;
E creio que a duvidal-o
Não se atreve esta cidade!
Aqui há quanto se diz
Que faz sorrir um paiz!

Que religião tão pura,
Que culto tão verdadeiro!
Até quem tem dinheiro...
Baixa rindo á sepultura;
O padre não encommenda
Esperando oiro ou fazenda!

Que musica marcial,
Que suavisa harmonia;
Parece que bem podia...
Alcunhar-se divinal!

Seus magestosos palmares
São iguaes aos asianos:
Não parecem africanos
Seus salutiferos ares!
Isto vale quanto péza,
Segundo a gente nos reza!
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A.

Como é bello Moçambique.
Como nos encanta a vista!
A lembrança nos contrista
De que tão longe nos fique!
Lá mais perto era uma mina,
Era uma terra divinal

E tudo assim n’este gosto
Organisado se encontra:
A toupeira não é lontra,
Setembro não é Agosto
Virtudes não variedades
Nem aldeias são cidades.

Cá na terra é tudo assim...
Não ha coisas fabulosas.
Os espinhos não são rosas,
O preto não é carmim.
Se fosse um pouco mais calma
De princeza tinha a palma!

Que fallece a Moçambique
Do que pôde desejar?
Tem febres para animar...
Que o tempo a não modofique.
Temos mais n’este paiz
Que na côrte de ParizI...

Sua sempre quem transpira
Quem scorrega ás vezes cae:
Quem é orfão não tem pae
Quem tom fol’go respira
O negro também é povo,
Quem é velho já foi novo.

Cá ninguém dorme accordado,
Nem deitado se fatiga:
Diz-se nova a rapariga,
E militar o soldado.
Quem se queima sofre dor,
Quem ama sente amor.

Fallando de distracções...
Há distracções aos milhares!
Nos passeios, nos milhares...
Encontram-se a trambolhões!
E também temos theatro...
Não só um, mas trez ou quatro!

Cá não existe mais uma...
Que a desa[?] nenhuma!
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* * * * *

Campos Oliveira

Publicado no África Oriental, 1879, 8 set., n.122, p.4.

*****

Noticiário

Imitação — Despertou mais uma vez o simpathico vate de Moçambique para nos enviar
a imitação da formosa poesia de Victor Hugo, que gostosamente publicamos:

Apparição
(Victor Hugo)

Publicado no África Oriental, 1878, 20 nov., n. 93,
p.l.

Vi á terra descer um anjo branco;
E, ao seu fulgente vôo, suspendia
O rispido bramir a tempestade
E o mar callava as vozes rumorosas.
— Que vens fazer, ó anjo nesta noito? —
eu disse. Respondeu: “Roubar tu’alma.”
Vi que era uma mulher, e tive medo;
A tremer disse-lhe estendendo os braços:
— O que me resta pois, se para longe
desprendes o teu vôo? — Silencioso
o anjo permaneceu. O firmamento
envolto em sombras ia escurecendo.
— Se esfaima roubas, perguntei ainda,
para onde a levas, em que sitio a guardas? —
Também emmudeceu. — Núncio formoso
do céu azul, responde: és tu a morte
ou és antes a vida? — E densa treva
circumdava minh’alma, e o ser divino
tornou-se negro e proferiu apenas:
“Eu sou amor!” A sua triste fronte
era comtudo mais formosa e bella
do que a ridente aurora, toda enlevo;
e na sombra, onde apenas scintillava
das suas órbitas o vivo lume,
por entr’as pennas das nevadas azas,
entrei a vêr do firmamento os astros.
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Julho — 1879.

Campos Oliveira

* * * * *

Sangue, Moçambique!

A fonte
(Victor Hugo)

Poesia allusiva ao 2. ° anniversario da posse do benemerito Governador Geral da provinda de
Moçambique O Exm.° Snr. Conselheiro Francisco Maria da Cunha

Em breve, Moçambique, rasga, avança
O passo nos caminhos do poder;
A Portugal só falia de esperança,
E sabe a gloria em sonhos conceber!

Mas reslavam no pó do esquecimento
Os Gamas, Albuquerques....mais heroes,
E Moçambique pende, n’um momento,
A fronte immensa em luz, geme, e depois...

D’essa nobre conquista inda prodígios
Faliam de quadra de tal luz e fé;
E do que foi, agora, os mil vestígios
São inda estatuas de granito, em pé!

Da rocha, gota a gota, a lympha pura
filtrava doce fonte sobre o mar;
e, ao vê-la assim cahir, o mar pergunta:
— O que queres de mim, sempre a chorar?

Eu sou a tempestade, sou o assombro,
onde o céu principia eu tenho fim;
e, tão vasto que a terra abranjo toda,
de ti careço tão pequena assim? —

I
E’ Moçambique terra d’explendores;
Ubérrimo torrão; um sol sem par:
Cá plantaram a cruz nossos maiores,
Crendo á patria a riqueza aqui plantar!

Publicado no África Oriental, 1879, 13 jul., n.114,
p.2.

Ao salso abysmo volve a humilde fonte:
“A ti que és grande e tão immenso ahi
eu, que sou pobre, sem ruido e glorias
dou-te agoa dóce — que te feita a ti.”
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E Moçambique, a bella, a requestada
Pelo estrangeiro audaz, cheio de fel,
Se, noiva, já se crê repudiada,
Ao noivo, a Portugal, inda é fiel!

Depois....assomos de valor, sem força,
Luzir ephemero de luz sem sol,
E a pobre, quanto á vida mais exforça,
Mais se resolve no feral lençol!

Depois, brota o desanimo no seio
D’esta rainha d’Africa, e o torpor
Invade a nobre, a rica,a grande, em cheio,
E as pulsações lhe abafa do valor!

De pois...volvem-se séculos d’incuria;
Do esposo— Portugal—nem uma voz!
E as riquezas transformam-se em penúria,
E os sonhos d’anjos n’um pezar atroz-!

Bem hajas, Moçambique, ó heroina,
Que foste grande no esperarm na fé!
Emfim é já chegada a luz divina
Que á morte te resgata, e põe de pé!

Sim; agora nova aurora,
Moçambique, te reluz;
O teu caminho se enflora,
Que ao paraíso conduz!
Agora prorompe em hymnos,
Moçambiqe! Teus destinos
Pedem de um alto valor,
Que a virtude tem por templo,

E o estrangeiro, que rindo, nos espaços
Navega d’este mar, disse-lhe assim:—
—«Pérola d’Africa, sacode os braços
De encontro aos meus, e reinarás enfim!—»

II
A corôa feiticeira,
Moçambique, toma já
Das flores da laranjeira
Do emblema que n’ellas há!
Não ouves? — palpita a festa
Entre nós; já te requesta,
Namorado. Portugall
Não vês como te há mandado
Em firmeza do noivado
Este nobre general?!

E a nobre desposada a doce fronte
Cobriu nas dobras do gentil sendal,
E os olhos for fictando no horizonte,
A’ espera de uma luz de Portugal!
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Ernesto Marrecos,

Publicado no África Oriental, 1879, 1 set., n.121, p.3.

* * * * *

Fragmento d’um poema inédito e incompleto

Para ser recitada pelo auctor na noite de 1. ° de Setembro de
1879 no baile dado pelo Exm. ° SnrJosé Maria Cantai ião.

Que prescruta, por mil vezes,
Qual senda a melhor seguir;
E sobre os findos revezes
Qual êden pôz a florir;
Que quer transformar em prados,
Opulentos e relvados
Os presentes matagaes;
Que hade em serras pavorosas
Mudar espinhos em rosas
Mudar rochas em crystaes;

Este heroe, penhor seguro
E’, ó Moçambique, ó flor,
De que sempre no futuro
Portugal é teu amor!
E pois, que a verdade é esta,
E pois, se prolonga a festa
N’um excesso triumphal,
Moçambique, e nós presentes,
Brademos em sons vehementes
«Viva o nosso general!»

Este braço que, robusto
Hoje nos rege, por fim,
Que s’encaminha, sem susto
Do seu dever ao confim;
Este olhar, que tudo enxerga,
Este peito, em que se alverga,
O ma is nobre coração,
Este pae, que é chefe e amigo,
Que dá, chorando, o castigo,
E dá, sorrindo o perdão;

Que apregou o bem e o exemplo,
Que é luz, força, paz e amor!

I
A barca

Cheia d’incanto e sedução immensa
abria-se a manhã toda festiva.
A rumorosa, fervida Lisboa
jazia adormecida em quanto airosa
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A’ popa , ondula das valentes quinas
a bicolor bandeira que parece
a Lisboa dizer adeus sentido.
Quem sabe quantos íntimos suspiros
abafados lá vão nos tristes peitos
dos quepartem quem sabe que deprantos
não lhes pede a saudade dos filinhos,
dos pais, da esposa, da chorosa amantel

Virações! Sêde à barca bem propicias!
prestae-lhe auxílios, ondas do oceano!

deixava com saudade o Tejo ameno
ligeira, esguia barca. As brancas velas
á viração galerna desfraldadas
sulca as ondas tão celere e garrida
que dissereis, ao vel-a, niveo cysne
cortando as aguas de quieto lago.

II
Palestra ao luar

Chegada a noite, a lua toda limpinha
no espaço erguia o rosto diamantino
espalhando torrentes de poesia
Era como donzella apaixonada
que divaga no seu jardim florente
com as tranças à brisa desprendidas
toda de branco, contemplando as flores.
Brilhava a lua; leda a marinhagem
sentada a prôa conversava alegre
sobre as beldades da formosa Gôa,
theatro, outr’ora, de façanhas luzas,
de glorias e tão aitas gentilezas,
e hoje triste, isolada, como um templo
sem parâmetros, sem altar, sem nada,
abandonado porque a mão do tempo
pedra por pedra o desmorona, extingue!
Dizia o contramestre — homem annoso
filho do mar, conhecedor sublime
das lutas do oceano—: “Esta viagem
é a melhor de quantas tenho feito;
se Deus nos conduzir a salvamento
de Goa ao porte, haveis de vêr comigo
virentes palmeiras, lindas cascatas,
mas também vou mostrar-vos as ruinas
da velha Goa: que famosos templos
ali extinctos! Apezar de rude,
e não mui facil em chorar, que lagrimas
não derramei eu quando vi um dia
em ruinas tão incytos movimentos!”
Proferia outro auta[?]— moço imberbe
galhofeiro e brincão —; “Se salto em Goa,
antes de tudo, irei ver sem demora
as indianas beldades que me dizem
tem feitiços nos olhos e nas tranças
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No correr da sonora tempestade
da ré o mastaréu lasca-se, estallal
Inútil o piloto emprega esforço
para suster o leme já partido!

E no céu nem se quer tremente estrella
a barca frágil indicando o rumo!
Ia certa, á negra cerração entregue,

E em alegres palestra, rindo todos,
iam passando as enfadonhas horas,
em quanto a barca, a todo o pano, airosa
cem vento da feição sulcava as ondas.

III
A tempestade

Dois mezes, mais um dia são volvidos
depois que a barca suspendera o ferro
deixando as aguas do formoso Tejo.
Corria a tarde vagarosa, amena;
o sol, já desmaiado, no occidente,
ia levando mais um dia ao nada.
Ia tudo risonho, quando súbito
nuvem opaca no horizonte assoma;
apóz ella despontam outras, crescem,
tomam diversas formas, desdobrando-se
pela amplidão certilea.

— Mau indicio! —
murmurou o piloto que turbado
olhava o firmamento ; o logo prestes
manda ferrar o panno — porem antes
que a faina terminasse, sem demora
tremendo vendaval ruge, desabai
Áspero o vento sibilando ousado
pelas duras enxarcias imitava
do moribundo o grito soluçante;
as ondas irrequietas, multiformes
similham rudes, hispidas montanhas
que se erguem altas parecendo quasi
tocar o firmamento; sem espaço
o e, paço cruzam horridos relâmpagos;
rouco trovão ulula arremedando
o rugir do leão que busca em ancias
matar sanguínea, devorante sede
Começa a confusão, cresce o alarido,
aqui se escutam preces d’alma afflicta,
ali gemidos de pungente angustia
e em todos magoa atroz e desalentol

seios que para a embriaguez arrastam.
E creio até que o nosso contramestre,
antes de ir ver os templos derrocados,
vai beijar as formosas bailadeiras
para matar saudades pungitivas
das cachopas gentis da nossa terra!”



Campos Oliveira

* * * * *

Morre e vae...Vae para onde,
A vida para onde vae?
Ninguém ao certo responde,
Mas do misero corpo...sae

A do justo diz o crente
Que viver vae melhor vida;
Que esse Deus omnipotente
Ao gòzo Eterno a convida.

Acceitemos. E’dictoso
Todo o que soube viver;
Mas quem é que virtuoso
Seus fracos soube vencer?...

Hoje nasce, amanhã morre,
Passa a noite em paroxismo...
Ninguém n’angustia a soccorre
Subjeita a mil thrasonismos!

Quem o não foi há de sêl-o,
Se é certo que o não stá sendo;
Não há ninguém tão modelo
Que isto em si não steja vendol

E ninguém por mais verdade,
Por mais justiça e mais lei...
Vomite com seriedade,
«Não fui, nem sou nem serei!»

como o cego na terra, eil-a vagando
nos profundos abysmos do oceano!

Nossa vida...meditada...
Não é muito de axalçar;
Não, que a vida bem pensada...
Da vontade de chorar...!

Há de passar pelas phrases...
Qualquer que seja a pureza:
Sim, há de fazer as pazes
Com a frágil Natureza!....

Escuta
Nan são amores

Publicado no África Oriental, 1880, 9 ago., n.162,
p.l.
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31 Dez. 1878.

Amélida.

* * * * *

Não te esqueci!

Campos Oliveira.

* * * * *

Enigma

Bem sei que em mim não pensas, e nem mesmo
sabes talvez que vivo n’este mundo;
também sei que d’aquelle amor profundo
em ti lembranças não existem já;
mas a ti vôa, quando a sós medito,
e as memórias evóco do passado,
çontinuo vôa o meu pensar magoado
e choro o tempo que não mais virá!

Lembro-me ainda dos amargos dias
em que este amor me refloriu no peito,
—funesto amor, que por ti não acceito
em mim deixou bem vívidos, signaes..
nunca te esqueço, ohl nuncal Na existência
podem vir seduzir-nos muitas flores,
mas da primeira os mágicos fulgores
no coração não morrem — nunca mais!

Pensemos na vida um pouco,
E as paixões moderaremos:
Só no perverso ou no louco
A desordem acharemos.

Da todas as irmãs minhas
eu a mais magrinha sou;
entrar no céu nunca pude,
no inferno vivendo estou,

Não me quer a desposada,
a virgem, ail essa sim;
a velha não me procura,

Publicado na Revista Africana, 1885,1 nov., n. 2,
p.l 5.

Publicado no África Oriental, 1882, 8 abri., n.198,
p.4.
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quer-me o gentil seraphim,

C. O.

* * * * *

Desesperança

Não entro lá nos combates,
nem na paz figura fiz,
mas se querem paz completa
tirem-me cá do paiz.

Estou sempre nos navios,
Porém jamais vou ao mar,
não ‘stou na ré nem na prôa,
vou em meio a figurar,

Filha da minha ternura!
Causa da minha saudade!
Minha estrella de ventura!
Meu conforto na ansiedade!

Oh! meu Deus! eu bem queria
poupar-lhe o virgíneo pejo,
e a troco d’uma agonia
matar meu louco desejo!

Mas tu, Senhor, lhe puzeste
nos olhos tanta ternura!...
e nos lábios lhe verteste
tantos favos de doçura!...

Sim, meu Deus! eu bem sei quanto
pôde n’um peito a virtude...
mas chora-me n’alma o pranto,
e arreceia-me o ataúde!

Porque evitas os meus beijos?
por que foges dos meus braços?
não tens tu também desejos?
não são doces esses laços?

Ella — a virgem — se resiste
aos encantos de prazer,
é que o teu favor lhe assiste
é que é Anjo e não mulher!

Porém eu que, delirante,
a sustive em terno anceio

Publicado na Revista Africana, 1885, 1 nov., n.2,
p.15-16.
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Moçambique

J. P. da S. Campos Oliveira.

* * * * *

A alguém

Moçambique.

J. P. da Silva Campos Oliveira.

Escuta: eu dêra tudo o que quizesses
se um dia, minha pomba, me dissesses,
ao som d’um beijo, unindo-me ao teu seio:

Passo os dias em ti, bella, scimando,
vendo crescer o meu ardente anhelo,
e não raro, a beijar o teu cabello
ao ar os meus suspiros vão voando.

Sonho-te sempre, e nem sei mesmo quando
o teu rosto gentil eu hei-de vê-lo
estreitar mais ainda o sacro êlo
do affecto que nos prende doce e brando

«Sou tua, meu poeta! como paga
Do grande affecto que tua alma esmaga,
Eis o meu coração,—teu louco anceio!»

sou qual naufrago que á terra
ávido lançára a mão...
e, se a onda o desaferra,
morre a brandar:
«Maldição!»

eu que a vejo em cada estrella,
eu que a sonho em cada flor,
eu que a um sorriso d’ella,
me sinto morrer d’amor;

que o seu peito palpitante
vi tremer junto ao meu seio;

Publicado no Districto de Lourenço Marques, 1889,
n.3, p.3.

Publicado3 no Districto de Lourenço Marques, 1889,
n.5, p.3.

3 . Cf também uma possível primeira publicação do poema no África Oriental (1880, 30 dez., n. 172, p.3), onde
aparece poema homónimo, anónimo, ao qual não tivemos acesso.
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* * * * *

Cuffunana

Quilemane, 3 de janeiro 87

U~cana Marrabua

Publicado na Gazeta do Sul, 1889, 22 mai., n.l, p.4.

*****

Que pezarf

Adeus illusões, baldadas esperanças
Que dentro, em meu peito se abrigaram
Já no meu coração não há bonanças;
Tempestades d’elle se apoderaram

Soa triste e sem preço[?] serei
Acambrunhado por sentido pezar,
Nunca mais alegre estarei
N’esta continua vida d’azar

Vejo que à tudo negro como a morte,
Vejo a fatalidade que me persegue.
E’destino, poder da infeliz sorte
Vêr que a felicidade se submerge

Dei a luz; e deram me a noite
dei amor; dão me rancores;
do mundo o barbaro assoite
retalhou me a alma de dores

Tinha um genio desabrido,
Era má como o diabo;
Pela mais pequena coisa
Ia logo ás do cabo.
Só por lhe partirem um prato

Conheci uma velhota
Nos seus tempos de rapaz,
Cuja casa era encostada
Á de meu cunhado Braz
Era uma velha arreitada,
Frescalhota, arrebitada,
Toda sécia, embonecada,
Fórte, lépida e sagaz.

Amei e não fui amado
Por aquella que era o meu sol;
O amor comeu me a isca
E cuspiu no anzoll
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Ás vezes a mulhersinha
Visitava meu cunhado
Que também não era novo
E tinha o ventre avançado;
E quando uma noite entrei
Em casa — o encontrei
Repimpado como um rei
Junto da velha sentado.

Ninguém ‘inda adivinhara
(Bem que já não era cedo),
O motivo porque a velha
Tinha o genio tão azedo.
O que era bem provado
Por todos apreciado,
E que a nenhum potentado
A velha mostrava medo.

Na rua, sempre apressada,
Carrancuda e rabugenta,
Toda a gente lhe bispava
O cabellinho na vent[?]
A quem com ella bulia
Dava castanha bravia —
Qual padre na sachristia
Distribuindo agoa benta.

Sempre a conheci assim
De genio arrebatado,
Em casa não lhe parava
Nem metade d’um criado.
Tinha-lhe medo o pedante,
O peralvilho, o tunante,
E até mesmo o estudante
Fugia d’ella apressado.

Havia dias porém
Em que ella outra par’cia,
Apresentando no rosto
Siganes de melancolia.
Então andava tristonha,
Macambusia, enfadonha;
Como o comilão que sonha
No jejum do outro dia.

Era certo o espalhafato —
Semelhava logo um gato
A quem pizassem a rabo.

Não sei bem se n’essa noite
Lh’ havia feito enguiço;
O que é certo é que a coisa
Se parecia com um derriço.
Em conversa bem pegada,
Deleitosa e animada...
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Estava ella em queixumes
Das maldades d’este mundo,
Onde as torpezas mais vis
Teem cavado bem fundo,
Fallava das raparigas
Que d’ella foram amigas
A quem infames intrigas
Cavára abysmo profundo.

Curioso como sou
Quis saber e quis ouvir;
Fiz de conta que os não via,
E consegui não [?]
Fui a porta então cerrando
E puz-me e ella escutando,
Prompto comtudo estando
Para deitar a fugir.

Esta tivera um amante
Não tendo ainda vinf annos;
Aquella morrêra nova
Coberta de desenganos.
Aquell’ outra desflorada
Por um pelintra d’arcada...
Mais aquella deshonrada
Por um dos seus proprios manos.

Em seguida era arguição
De levar coiro e cabello;
Não houve rapaz nenhum
A quem não chegasse ao pêllo.
E depois era denguice,
Cada requebro e momice,
Carantonha e parvoíce...
Que até era nôjo vel-o

Por fim o demó da velha
Ao cunhado mui chegada,
Disse que sempre assim fôra
Muito triste e apoquentada.
Em vista do que soubera.
Do que vira e apprendêra,
Todo o seu tempo vivera
D’este mundo isolada.

Um noivinho ao pé d’amada
Era o que parecia isso.

— Ai! sr. BrazI Estas coisas
Até me custam a contar;
São tão nefandas, preversas,
Que fazem até chorar!
Ai! Jesus!... Eu só as via
Ir caindo dia a dia...
-- Eu então nasci p’ra tia....
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Ninguém me quis....deshonrar!I! -

Quelimane, 18 de Novembro de 1892.

Larama [José Peixoto do Amaral]

Publicado OMez, 1893, mar., n.3, p.18-19.
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SÃO TOMÉ e PRÍNCIPE

CRÓNICAS

Da casa havanesa

Era no primeiro de janeiro de 1880. Pelas oito horas da manhã, a fortaleza de S. Sebastião
anunciava pela bocca das suas 21 peças, que no porto fundeara o paquete, com bandeira,
portugueza no topo do mastro grande - signal de governador a bordo.

Era o jovem Pindella, que trocava os gelados das salas douradas da aristocracia
olvsiponense pelas bananas das cubatas africanas. Era o académico conimbricense, que, no seu
enthasiasmo por D. Carlos, de Hespanha, percorria as ruas da Lusa Athenas vestido de carlista,
quando andava accesa a lucta nas terras de Caldeiron, que assim trocava aquellas jesuítas
insígnias do absolutismo, pela farda dourada de governador civil de S. Thomê e Príncipe.

Tomou posse no dia 3.
Em 1 de fevereiro offereceu-lhe a camara municipall um jantar, no qual pediu uma saude

para o seu amigo Marquez de Sabugosa, ministro que o nomearal
Em 19 de março do mesmo anno foi aos Angolares - parte sul da ilha de S. Thomé - na

canhoneira Guadiana, indo de farda, chapéu armado, banda de general. Saiu de dia para abichar
a salva dos 21 tiros.

A povoação dos Angolares é para a cidade de S. Thomé, o que a aldeia de Paio Pires é para
Lisboa. Trouxe as calças,- bordadas d’ouro,- enlameadas.

Ha a todas as procissões, para gosar o praser de se divertir ao percurso, com as borlas da
banda de general. Os governadores de S. Thomé tem as honras de generaes de brigada, pelo artigo
9o do decreto de 1 de dezembro de 1869.

É por isso que, na occasião da decoberta dos roubos no batalhão de caçadores 2, disse para
o delegado - Campos Barreto - que pronunciasse todos os officiaes do batalhão, começando por
elle que era o general.

Na noite de 22 de março, quando se vestia para embarcar na Guadiana para ir para a ilha
do Príncipe, todas as vezes que envergava qualquer peça de fato, punha o chapéu armado e ia
vêr-se ao espelho. Tantas vezes se reptiu esta ridícula acção, que, alguém, que estava presente, riu
despropositadamente.

- Porque se ri? - Perguntou o Pindella.
- Riu-me da figura que eu faria se tivesse um chapéu como essel-

As quichotadas do Pindella
Para recreio dos frequentadores
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8. Thomé, 31 de dezembro de 1881.
Pedro de Escobar

Em um jantar, que lhe deram em uma roça, disse ser descendente dúm dos doze pares de
Inglaterra- Paes d’Abranches!

Ao ter conhecimento do fallecimento do Maquez de Fronteira, nomeou Francisco Garção
Stokler, que era escrivão da administração do concelho, cobrador das contribuições - o que
equivalia a nada cobrar - para honrar a memória do illustre fidalgo, em casa do qual o referido
Stokler tinha sido educado.

No fim do jantar e como ensaio para hypotheses futuras disia para o ajudante:
- Como sabes, amigo Lança, n’esta posição devemos costumar-nos a fazer brindes

correctos e pomposos, e por isso convém usar de formulas elegantes e estar sempre preparado
para elles. Imagina tu que eras a condessa d’Edla- minha insigne e dedicada protectora e qua\
deverei o ser governador enquanto me approuver, caiam ou subam quaesquer governos - e que
ella fazia annos; e levantando-se com o copo em punho, assim disia:

- Senhora V. exa, astro radiante que faz a luz onde ha trevas, que é o complexo das mais
elevadas virtudes, que o cathologo da moral enumera; v. exa contando mais um anno, lega á
historia mil exemplos de magnanimidade, de caridade, de amor, de elegancia; finalmente com
seus vastíssimos conhecimentos diplomáticos da lições de previsão política amda aos mais atilados.
Creia v. ex.a que se se quisera arvorar em chefe de partido, eu lisongear-me-ia em ser um dos seus
mais humildes e dedicados partidários. Bebo á gloria da mais illustre dama portuguezal

O Lança - ajudante - levantava-se, e empunhando o copo, respondia:
- Ex.ma sr. - Sinto-me orgulhosa com a manifestação de sentimentos que acaba de

patentear-me. Nunca esquecerei a delicadesa d’um dos mais nobres descendentes da fidalguia
portuguesza, que é tanto mais orgulhoso do seu nome, quanto maior é a distancia que o separa do
pó dos séculos. A’ saude do illustre descendente de Paes d’Abranches, d’esse inclyto par de
Inglaterra, tão elegante como valente.

E esta comedia repetia-se todas as noites, em que não estavam profanos.
É costume e dever dos secretários geraes levarem todos os dias a despacho os papeis

entrados na secretaria com informação previa. O Custodio de Borja, que tem a monomania do
estylo empolado, apresentava qualquer requerimento ao Pindella para despachar, e depois de ter
lido o despacho, levantava-se e dizia:

- Ex.ma governador. Acaba v. ex.a de exarar um despecho, que mostra quão vastíssimos são
os conhecimentos que v. ex.a tem sobre administração, uma tendencia pronunciadissima para a
concisão e clareza, elementos essenciaes de todo o despachol

É pasmosa como v. ex.a penetra o alcance das coasas, ainda as mais emaranhadas.
Admiro o genio precoce de v. ex.a~;
E sentava-se.
Em seguida, levanta-se o Pindella e exclamava:
- Ex.ma sr. secretario geral. Não é o meu despacho que v. ex.a deve admirarl deve sim

prestar, como eu presto, a mais sincera homenagem á claríssima e illustrada informação com que
v. ex.a precede o assumpto, que faz objecto do despachol Cabem-lhe todas as phrases campanudas
com que celebrou o meu intimo despachol -

E assim por deante.
Falta espaço; por isso vamos terminar.
Quando em fim de novembro proximo passado, em dia de paquete, e depis de ter lido a

correspondência do reino, lhe entrava pela porta da sala o seu condiscípulo - sr. Coelho da Silva -
que ia para Angola como secretario geral, sem mais comprimentos nem prologomenos, vira-se
para elle e interpella o d’este modo:

- Es filho de ministro? Es sobrinho ou parente proximo do governador geral? Ou não tens
vergonha? Se não estás em nenum d’esses casos, não sigas para Loanda; espera o Angola e volta
para o reinol

Publicado no Jornal de S. Thomé e Príncipe, 1881,31
dez., n.13, p.86.



343

* $ * $

Eil-o de volta! Estava-se já parecendo com o homem das botas de cortiça.
As 11 horas da manhã do dia 27 de julho ultimo, vieram iluminar o espectaculo de 100

dedos índex apontando para um escaler tumultuoso que vinha atracando a ponte de alfandega.
Era elle! Não havia duvida era elle, o Matheus, o Sampaio, o compadre, o amigo, o medico. Tinha
assoprado dois annos para o passado, e vinha na mesma, sómente um pouco mais elelgante.
Sampaistas, cantavam:

O nosso amigo tão desejado
Senhor Matheus Sampaio
Tínhamos fé havia voltar
Em manhã verde-gaio

Matheus Sampaio
A Vol de Perruche

Desembarcou. Estragaram-lhe um casaco e arrombaram-lhe uma costella em expansões
d’amisade. Eram abraços com a força de dois annos.

A tudo resistiu, dando muito ás mãos, á cabeça, aos olhos, á língua com muita gargalhada
alegre, franca, portugueza. Até chorou. Sim elle, o feliz ainda sabe chorar.

Eil-o alojado em casa do seu amigo Patrício Alvares.
Aquella casa pacata, de severa elegancia, de metbodica ordem transformou-se n’uma Babel

de malas, voses, cães de caça passaros, cavallos,.... o diabo a quatro.
Sampaio abria as malas, extaiava-se e fazia-nos morder d’inveja perante tanto dandysmo,

tão boas roupas, tão lindas cousas tão bem arrumadas. Era o que havia de mais pshut, de mais
bècarre.

Aquellas celebre botas que faziam aqui o seu orgulho e possuíam o seu segredo da sua
popularidade offereceu-as elle ao homem de ferro da procissão do Corpo de Deus, que teve de se
sangrar e de estar oito dias de cama depois de as calçar por cinco minutos.

Os fatos modelados nos últimos figurinos parisienses oram todos d’elle; - palavra que eram
- e feitos por um alfayate celebre, no intuito de servirem de modelo e reclame na Avenida em
Lisboa, n’aquele cetamen v’lan do bom toai, n’aquelle basa de moda.

O tão cantado macho, que segundo diziam os zoilos era o Deus ex-machina da sua
actividade dera o corpo a terra e a alma ao dono nas vesperas de sua partida para a Europa. Um
dia amanhecera triste o ceo da sua pavallari[?]o macho tinha negos presentimentos, uma saudade
vaga. Sampaio para o consolar afirmou-lhe que voltava breve; elle advinhou tudo e disse-lhe: (o
macho de Sampaio fallava quando queria) Ah tu vaes-te embora?! Pois espera que eu vou m rre! E
tão bruto que morreu quando sorria para elle a liberdade das campinas e a reforma com o
augmento do terço que nunca mortal algum empregado publico tão bem soube merecer, ex-
eptuando os da junta da fazenda, com Sanches á frente.

Sampaio, logo á chegada conduziu as tres alentadas éguas e o fogoso cavallo que trouxera
de Portugal á sepultura do seu malogrado macho, aquelle que em vida fôr tão a leal amigo. Séguia
a pé, gravemente, cabeça descoberta portadora d’uma ideia e o semblante illuminado; em seus
olhos brilhantes advinha-se uma inspiração. Parou, ajoelhou e com voz maguada os tristes echos
aceordou asssim... Não diremos como elle accordou os echos, mas a uns signacs cabalísticos as
cavalidades arrebitaram as orelhas, e apontando para a triste sepultura sem a mormorea cruz,
nem mocho a piar, Sampaio, maior que Napoleão quando atirou para cima do seu valoroso
exercito com os quarenta secnios das pyramides do Egyto, que fizeram tremer de commoção
aqueles bravos, eclamou: Eis op assado - Depois, mas sublime ainda e indicando os novos
companheiros de trabalho: - O presente. - E o futuro? Perguntou o mano engenheiro: O futuro...
o futuro sou eu!

Foi esta allegoria o novo hymmo do trabalho de Matheus Sampaio.
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Eu fallei no mano engenheiro... Sampaio tem um irmão, que trouxe comsigo, um
engenheiro que elle fez, - porque Sampaio faz tudo o que quer e que é bom, nada lhe é
impossível, um engenheiro d’elle, que trouxe muito agasalhado na sua amizade, muito acariciado
no seu orgulho dentro da redoma da sua vigilância paternal. Palavra que trouxe. Quando
Matheus Sampaio começou a ganhar dinheiro, subiu a uma montanha na ilha do Príncipe,
colíocou-se na direcção da Portugal, estendeu o braço vigoroso, poz os olhos da imaginação, da
alma e do coração na sua querida aldeia, sem Sanradella e no seu pequenino irmão e lançou-lhes
este brado tremendo e elequente: Fiat luxe annos depois lux facta est, surgia o engenheiro.

Sampaio fez-se Deus ou tanto como Deus. Deus fez o mundo e elle fez um engenheiro
capaz de deitar o mundo abaixo e construir um mundo novo!

E por cá anda elle muito contente, muito João Semana e José das Dornas mostrando a terra
ao mano e o mano a terra. Que o mano tenha cautella com as Clarinhas.

Este Sampio é um typo, faz tudo, - pharmaceuticos, médicos, engenheiros, lavradores tudo
tem creado - nada lhe é difficil.

Um noite recolhia elle a casa depois de visitar as roças dos seus clientes. Vinha farto de
ouvir fallar em cacau, uma cousa que todos tinham ou esperavam Ter, só elle não; começou de
seismar, depois leu a vida do infante D. Henrique e enthusiasmou-se com aquelle enorme vulto da
nossa historia, com as suas arrojadas descobertas que assobraram o mundo. Quatro dias depois
descobria elle os Angolares, os novos, por que os antigos os do sr. Estasnilau e outros
governadores, ail pae do seu, eram uns terríveis selvagens, uns antropophagos e para os combater
marcharam as forças combinadas du mar e terra, segundo consta no ministério do ultramar.
Sampaio foi lá; disse-lhes cousas, os barbaros curvaram a cabeça e fizeram alas para elle passar. E
mezes depois surgia como por encanto, d’aquellas ainda há pouco, florestas virgens, uma das mais
esplendidas e proettedoras roças de S. Thomé. Sampaio já tinha cacau e os terríveis angolares
eram os seus melhores amigos. Passado tempo, Sampaio e o macho passaram um dia juntos em
grande altercação: nunca se soube o que elles disseram ou combinaram, mas o que se viu foi
apparecerem ambos nos Angolares, por terra, dias depois, cousa até alli julgada sobre-humana,
sobre-cavallar ou sobremuar. Não havia estrada, nem atalho; o theodolito, a picareta, o machado,
a enchada, a pá, foram elles dois;p verdade é que na olta o macho trazia de menos dois
centímetros de casco e vinha crear nova pelle e a Sampaio doia-lhe o dedo minimo do pé
esquerdo.

Outra vez Sampaio começou a fitar muito o pico de S. Thomé, coçava a cabeça e sentia
uma cócegas que o impeliam para lá. Nunca ninguém lá tinha ido, não se conhecia a altura nem a
qualidade do terreno, julgava-se uma loucura a ascensão. Havia uma lenda sobre o pico
carregado de negras cores, eram cobras, animais ferozes, furnas, cavernas, abysmos, phantasmas,
o diabo! Elle desejava ser um candor, mas não era, só tinha o macho e a sua energia. Uma bella
manhã ordenou saude aos seus doentes, amarrou o macho no Rio do Ouro e lá foi a pé com as
suas formidáveis botas e um obá na mão, em busca do mysterio. Dias depois trazia-nos , aos
nossos olhos espantados, a urze, que nunca se tinha visto no paiz e que vegeta no pico e a medição
d’este que é de 1980 metros se a memória nos não falha.

Mezes mais tarde os seriçaes do intelligente agricultor Mattoso da Camara, tendo por
ordem d’este feito a mesma ascensão encontraram uma garrafa e dentro d’ella um papel com o
nome de Matheus Sampaio e a data da sua estada alli. Estava verificada a arrojada primeira
ascenção ao pico de S. Thomé, julgada impraticável até então.

Mas se nos embrenhamos na vida do Sampaio, corremos o risco de fazer um livro do
tamnho dos do sr. Ribeirão, e por uso vamos restar o fim da nossa narração.

Chegou o homem depois de dois annos de ausência. De Serandella ao Chiado, montes,
valles, bosques, tudo farejou subiu e corre. Em Lisboa era um dandy, fazia o Chiado, a Avenida,
frquentava S. Carlos, ceiava no Restaurant Club e no Tavares. Não pensem os srs., que o viam
defronte d’uma pyramide de sopa fumejante com um copo de vinho de Mata Caes ao lado, como
aqui, na Saudade; não senhores elle ceiava ostras cruas, mayonnaise de lagosta, camarões , perdiz
com molho de villão, tudo comme il faut. Creiam que não é blaque.

E o sujeito de mais extraordinária maleabilidade que temos conhecido; elle molda-se a
tudo, nada lhe é extranho, sabe fazer, sabe estar, sabe ser tanto em Sanradella no lagar, como em
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S. Thomé na roça, agricultor ou medico, como em S. Carlos onde se advinha logo um fino
dilletanti.

No Porto era homem de negocios, e de família, elegante nas horas vagas e ali d’elle até
medico teve de ser. Mais adeante fallaremos d’um dia que com elle passamos na cidade invicta.

Sampaio faz da medicina um sacerdócio e não uma profissão. Vamos contar.... não ... não
dizemos nada que elle é capaz de nos pregar um tremenda descompostura e não nos cantar mais
aquella engraçada modinha com bem timbrada voz de barytono educada nos torneios de
Sanradella e que faz o nosso enlevo:

Menina o teu semblante.
Uma vez descia Sampaio o Chiado e umas senhoras formosíssimas e ricamente Vestidas,

que n’uma loja de modas faziam camaras chegaram a porta só para o ver:
Que rapaz tãio perfeito, tão bem parecide, dizia um d’ellas. E veste bem, no chie replicou a

outra e retiram-se suspirando. Mais abaixo encontra as manas Pericliteies, que para
embasbacadas: - Ai! Mana vamos depressa, acerta o passo mana, ai! que pedaço d’homem, até
estou toda tremula, e aquellas lindas barbas, tão bem tratadinhas, que fariam inveja ao teu José
porta-machado do 7. E Sampaio cofiava as barbas e sorria-se para as Periclietetes.

Outra Vez foi na Avenida. Sampaio cumprimentava um cavalheiro das suas relações e
d’um grupo de senhoras que attentavam n’elle exclamou uma: Oh Gestrudinhas repara que rapaz
tão elegante, tão agradável, que sorriso tão franco! Uma senhora mais idosa de boa carnadura
ainda em bom uso, muito cultora do Castilho e do lyrismo. Mãe das do grupo acudiu: Olhem
meninas, no meu tempo chamava-se a um rapaz assim Adónis, era como eu tratava teu pae,
quando me começou a fazer a côrte e me chamava bella Marília. Ai tempos! Tempos! Ah já sei
quem elle é, interrompeu uma das manas - frequentadora do Carapau; - querem vêr que é o novo
ministro do Japão que acaba de chegar á côrte? Pois não é outro, não pode deixar de ser elle: -
lem a linda, adivinha-se o diploma a uma légua de distancia. E Sampaio ouvia tudo isto, e dizia
comsigo deixalas penar, mas no intimo cultuava de vaide, revia-se ao espelho quando recolhia a
asa e ficava nisto.

Sampaio é incorruptível, é o proprio José do Egypto, não se parece nada com Daniel - o
satyro.

Em 1880 Sampaio tinha-se dotado com o luxo de possuir habitação na ciade, d’onde os
deveres da sua profissão o traziam arredado de forma que poucas vezes lá o deixavam pernoitar.
A casa estava confiada ao cuidado d’uma velha europea - que Sampaio procurava expressamente
p’ra afuguentar suspeitas, mas que lhe consagrara logo uma paixão assolapada, que morria de
amores pelo seu menino como ella o tratava. Quando Sampaio vinha a casa a velha penteava-se
cuidadosamente vestia os melhores vestidos perfumava-se, corria os espelhos frequentemente e
toda ella era cuidados, mimos, attenções para o seu menino, para que nada lhe faltasse. A cama
bem fofinha elle coitadinho devia vir tão cançadinho, um caldinho bem quentinho, etc. etc.
Sampaioenfastiava-se com os diminutivos e mandava-a retirar. Quando este sabia, elle ia para a
janella, suspirava, encostava-se negligentemente e em posição scismadora, segnia com a vi ta até
elle, o seu menino, desapparecer na esquina; - depois recolhia-se, cheirava-lhe a roupa os
lençoes, ba-lhe as cartas, revistava-lhe as algibeiras e quedava-se na contempalação muda do
retrato de Sampaio fardado com o vistoso uniforme de medico de quadro de saude.

Á tarde ia para a janella badalar com as visinhas; de repente exlamava - Ai! que secca, que
vida tão triste aqui sozinha; tomara já que venha o meu Sampaio (o meu era só para as visinhas
para se dar ares). O que estará elle agora fazendo? - talvez o ingrato não pense n’esta triste que o
ama e que só vive para elle! Ai os homems, os homens. Depois reclinava-se na poltrona em que
Sampaio dava consultas, e começava a lêr nas Aventuras do cavalheiro de Faublas umas vezes, o
sétimo volume das obras de Bocage outras.

Um noite Sampaio e o inseparável macho recolheram á sua Tebaida, depois de terem
percorrido o mundo, isto é a ilha. O macho foi contemplado com duzenta trinta dois pães e vinte e
cino almudes de vinho e o seu fatigado dono sem dar attenção ás [?] o cuidados da apaixonada
governanta estirou-se ao longo da cama com ideia de repousar 20 horas. Pouco depois vê mecher
na porta e entrar a megera; - se precisava d’alguma cousa, que não estava bem deitado, que as
febres não respeitavam ninguém, que ia pregar uns alfinetes nos lençoes para não cahirem, por
que o menino tinha o somno muito desinquieto e fazendo muito rom rom rom - como quem quer
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* * * * *

Chronica semanal

Publicado no Correio de S. Thomé, 1887, 14 ago, n.l,
p.2-3.

e não pode: e elle, o cruel, o inexorável deitou-lhe um olhar, mas que olhar como quem pode e
não quer que a pobre da velha sumiu-se pelo chão abaixo, não sei quantos metros.

Passado tempo, a mulhersinha foi surprehendida pelo somno quando fazia a cama de
Sampaio e cousa naturalíssima cahio em cima do leito e adormeceu .... Sampaio encontrou-a
passou-lhe uma nuvem, pelos olhos, não se poude conter e ... - enxoutou-a de casa lançando-lhe
um anathema trepidante e salvando a pureza do lar.

Raio de velha, santopeia maldita, megéra, messalina descaroada, furia assoladora, gritava
elle indignado! E a velha: não é com seus Tua do coração. Estão verdes...

(continua)

Trasladar, hebdomadariamente, para as colunnas d’um periodico, a summula dos
acontecimentos que se succedem; parece, a primeira vista, coisa de pouca monta, mas toi, é, e será
em todos os tempos uma das maiores dificuldades do publicista.

O espírito observador do chronista abrange, d’um só golpe furtivo, o que se passa em de
redor da sua pessoa: pensa, estuda, julga, sentenceia. É uma alluvião de ideias que lhe
acabranham o cerebro, um dédalo inextricável de pensamentos heterogeneos que o contude - não
sabe por onde principiar.

Por fim, ó suprema consolação dos aflictosl concorda em que o melhor é não Ter
apontamentos; não ter ideias reservadas, e começar, sem mais tir te vem guaCte sem fio prévio
para o discurso e sem discurso massudo para atar ao ... fio. Porque o chronista tem no
reservatório amplo do seu cerebro um archivo de apontamentos, que lhe desapparecem quando
pega na penna, como se houvesse passado, sem o saber, o Lethes. Ainda se, como o rei Midas,
podesse transformar em ouro litteario tudo o que tocasse... Mas não, porque se recorda que este
filho de Gordius tinha orelhas de burro...

Começar sem assumpto, é começar com o melhor dos assumptos. Chicotear essa velha
megéra impundonorosa, a que chamam Política - pôr u’uma tela original e attrahente as
fulgurações mysteriosas do pincel de Rubens com a suavidade iriante de uma paisagem
rembrandtesca; e nada mais. Aves que roçam as azas debeis pelo arvoredo copado, d’um aspecto
glauco; águas que gemem pelas encostas das serranias umas endeixas suavíssimas; tudo isto é bem
mais grato ao paladar artístico do leito que a descompostura que destróe o nível moral das
sociedades, e a veniaga que o soterra.

Sirvam estas cogitações de prologo as minhas chonicas futuras. Já cantam os ossobôs pelos
catesaes; e céo é d’uma cór plumhea que traz para a terra nuvens pardacentas como o véo da
Virgem Santíssima; e tu, ó sol, meu adorado sol do occidente, derramas, em catadupas, os teus
raios perpendiculares sobre estas flores, sobre estes regatos em que Pespelhas, sobre estas árvores
que se te prendem n’um beijo longo de quem quer vida e luz. E, quando se desmembrem estas
brumas, e o teu docel de chumbo descortinar um horisonte de uma coloração figueira e bizarra,
então eu porei aqui o que as rosas faliam d’amor, e o que, nas suas canções, dizem as avesinhas
pelso teus profundíssimos valles.

- O meu programma.
Nas pequenas sociedades, onde é tacanha a intelligencia, fraca a luz da razão, e bacissimo

o bom-senso, há uma technologia especial para cada explicação, profunda e uma ideia profunda
para cada explicação original.

O cosmopolitismo dos conhecimentos humanos, funde-se n’um só entendimento pateta.
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Parlare di mé

Quero ca dizer que, tendo argamassado na minha imaginação todo o material
philosophico que espremi dos livros de Letourneau e Kant, de Santo Agostinho e Schiller, cheguei
a concluir que único homem supinamente tôlo que existe sobre a terra, é este seu creado.

Uma interrogação em metaphysica, e uma reticência infinita em psychologia - é o que sei.
Nestes termos, convenço-me de que, perante a critica indignea, onde toda a gente sabe

tudo, e onde ninguém sonha o que sabe, haver quem diga, desabafadíssimamente, francamente,
que é tolo como um chimpanzé e parvo como um garçon de 1’haule gomme, é algo de arrojado
capaz de fazer estremecer nos sues supedaneos os ídolos consagrados pela ... tolice.

Embora
Querendo rir-me de mim mesmo, photographei-me, há dias, assim:

Triste foragido de Segovia lançado as feiras d’Africa pela quintessancia da ambição,
arrojado até ali pelo pontapé da Sorte: o homem que ali falia, sentenccia demosthenicamente,
convence como um Talleyrand e é forte e invencível como a grananda destruidora.

Esta qualidade essencialmente typica d’uma sociedade que começa com auspícios
assustadores, é tudo o que há de mais apreciável para quem saiba rechassar com o silencio
(unicoargumento plausível) os vomitos de sandices que cada um, a seu talante, ejacula, sem mais
tir’tenemguarte (como fica bem a apocope) perante toda agente.

Eu, que tenho o grande decôço de chamar tolo a Thales e a Solon, porque pensaram no que
não deviam pensar, agarro-me, n’este momento, ao rabicho de Juvenal para fazer a minha
chronica. Porque

A’s vezes penso em mim mesmo,
Na minha triste figura,
E o meu cerebro suppura
Milhões d’ideias a esmo.

Eu sou um typo estouvado,
Improprio da geração
Que vejo andar a meu ladol

Fallo em Justiça, em Razão,
Fallo em Lei, coisas quejandas,
Eu que não tenho um ceitil
De bom-senso no candil
D’esta cabeça em bolandas!...
O proprio Deus quis mangar
Comigo! vejam que azar!

Fez-me umas pernas cambaias
Impróprias p’ra dançar walsas,
E em logar de um par de ...saias1
Outorgou-me um par de ...calças.

Deu-me um desejo infinito
De ser catita e bem feito:

O bom Democrito ria
Do que a nós nos faz horror
Vamos nós também, Senhor,
Fazer o que elle fazia

1 Quero dizer que deveria Ter vindo a este mundo de sublunar na época em que as pedras faltavam e em que o cebo
... de grillo era a ...essencia do genio.
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João Alegre.

A sociedade em que vivo, (eu, filho humilde d’esta terra humilde) protestou contra a
minha mainiére de savoir vivre, porque eu não sei se o mundo é um charco o’i um vaso de
porcellana crivado de diamantes.

E como eu optasse pela primeira hypothese, apostropharam-me, crucificaram-me no cepo
do despreso, esses Judas do nosso meio, sem se lembrarem do meu riso juvenalesco, que é mais
picante e furibundo que as ironais de Cervantes e que o gladio perfurante e trucidador de... Nuno
Alvares Pereiral

Penso, portanto, em mim mesmo,
Na minha triste figura,
E digo: que criatura!
Que burro, que asno, que lesmo!2

Novo Pangloss, deu-me a verve
D’um bom rapaz folgazão,
E poz-me no coração
O fel amargo, que ferve!

Direito como um palito.
Gentil como o amor-perfeito.

Deu-me um riso apelintrado
Para as coisas d’este mundo:
E se não me fez rotundo,
Foi p’ra mangar um bocado.

Publicado no Correio de S.Thomé, 1892, 15 mai,
n.23, p.3-4.

Que trema o céo e a terra; e que, entre seintillações horeaes, d’un matisado d’esmeralda e
saphyra, surja, bizarro e flamante.

2 Lesmo é o macho da lesma.
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NARRATIVAS FICCIONAIS

Falta

A bruxã5
Romance historico

II
ScenasdeS. Thomé

- Conheceste o governador Adeimla?
- Quem não conheceu o avarento, o déspota espadachiml
- Por muito tempo me rojei a seus pés como a cobra. Passava noites sem dormir,

introduzindo-me nas casas dos que sabia lhe eram adversos, afim de contar-lhe o que diziam
d’elle. Descoberto este fraco, consegui mais saber que era interesseiro: por isso obtive a concessão
de guarda das suas cabras e gallinhas, dando lhe em prol mais òvos e leite do que produziam?
n’isto segui os teus beneficos conselhos. Tu conhecesse a sociedade e não a exploras; nem todos
podem pensar como tu.

- Para obter a sua confiança sacrifiquei muitos collegas, o que me rendeu famosas
descomposturas tuas. Rancoroso, não poupava os que o contrariavam, sendo prompto na
vingança, como aconteceu com aquelles infelizes, que fez morrer lentamente, obrigando os a
carregar com pedra, da pedreira para o hospital novol

- Malvado! Ainda a confessas I! assim sacrificaste ao teu vil interesse, aos teus planos
infernaes os desgraçados José Anastacio, Marreco Braga e Antonio Pintor, que se suicidou, victima
do desesperol

- Os fins justificam os meios, dizem os políticos. De nada serviu a queixa do Ignacio
Marques. Adeimla despresou-a.

- No outro mundo daras contas de tanta malvadez, se depois d’esse avarento de dinheiro e
de galões, não vier quem te faça pagar caro a ousadia e a impunidade.

- Ora é sobre esse ponto, e não para te ouvir as recriminações; que venho consultar-te.
- O que pretendes, pois, de mim, infeliz sceptica, que, sem forças para acabar com a

existência, apenas sirvo dhnstrumento involuntário do mal, pelo odio que tenho a tudo o que é
humano, tendo todavia no espirito profundamente gravada a idéa do bem?

- Sabes que se foi embora aquelle meu benfeito, e que o substituiu o governador Larama,
militar cabeçudo e que encetou a sua administração, mandando dar tresentas chibatadas nos
colegas Machado, Jacob e Agostinho serralheiro, por se queixarem contra o máo rancho que lhes
distribuíram em certo dial

- E achas que não tinham rasão para se queixarem? Pois não era deshumano dar feijão
sem miolo a quem trabalhava sob a influencia d’um sol ardente e em clima mortífero aos
europeus? Quem está nas imminencias do poder e com uma pennada dispõe da vida dos expulsos
da sociedade civil, cheio de regalias e de mimos, não pôde avaliar as misérias, as dores, as agonias
continuas por que passa o degradado! Não sou partidaria do socialismo, essa chamma
intempestiva que lavra e mina a illustrada Allemanha! Não! Sou escrava dos princípios
proclamados em 1789, pela heroica revolucção francesa, a cuja bandeira se acoitam os ingénuos
e os hypocritas para lhe falsearem o fulgor e a nobresa de suas idéas, que, quando houverem
governos que as tornem uma realidade, não produzirão d’estas aberrações! em vez de nos
expulsarem, tratarão de nos illustrar para evitar que novos desvios da intelligencia inculta, nos
arrastem ao crime!

3 Falta um primeiro trecho do exemplar n.l, que não pudemos localizar. Assim também aconteceu com a
continuidade da história, que fica a meio caminho.
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- Deixa as tuas declamações philosophicas para quem tiver prazer em te os ouvir e poder
dispor de tempo; eu careço das tuas luzes para me guiares n’um naufragio imminente, que me
ameaça. Sabes que, por causa das taes desgraças da pedreira me alcunharam de - o carrasco José
Alves- querendo talvez parodear o celebre romance de Camillo Castello Branco. Mas bem sabes
que o governador Adeimla era tyranete por índole! Que o diga a sentinella, a quem, por não o
conhecer, por ir vestido á paisana, e por não gritar as armas quando elle se aproximou, chicoteu!
Que o diga o cosinheiro a quem, durante certo tempo, mandou applicar duas dúzias de
palmotoades, por deixar tostar de mais uma perna de gallinha! É verdade que estes factos deram
logar a que um sargento do batalhão que esbofeteara um soldado por lhe faltar ao respeito e que
leve trinta dias de prizão, lhe fosse trancado o castigo, por Ter a nobre coragem de pedir licença
para se queixar de tal arbitrariedade ao governo da metropole, narrando n’ella o que acabo de
expôr-e.

- Não me dàs novidades.
- Sei-o de mais. Enfim, eu desejo continuar a andar a cavallo e a tratar dois meus negocios,

sem se obrigado a ir para os trabalhos publicados, a que fui dondemnado, com que já me
ameaçam alguns invejosos: por mais voltas que tenha dado ao pensamento, não descubro meio de
subtrahir-me á tempestade que me ameaça! O tal Lasrama não é de graças, nã9o se fi[?]em
policiais secretas nem recebe presentes de degradados; Não o vejo com tendências para o
negocio... que fazer?

- Observo que os annos vão fasendo peso no teu cerebro, outr’ora tal fértil em expedientes.
Os castigos não são todos para o outro mundo. Quem semêa ventos, colhe tempestades: eis o que
te espera. No entrantanto podes subtrair-te ainda a elles, se fores prudente e astuto.

- Tens recursos; usa d’elles: não és amigo do administrador do concelho? Esse capitão não
é tão escrupoloso como finge ser o seu superior. Negoceia. Não é a vez primeira que o convences e
arrasta à benevolencia com o contacto do ouro! Vamos, abre a bolsa. Para escapares a condicção
que a tua sentença te destina, convém que vas contractar-te com algum roceiro, até que o terreno
se prapare.

- Lembras bem. Vou já cuidar d’isso. Mas que roça hei-de escolher? Não me lembra que
haja logares vagos em qualquer das principaes?

- Vae até Agua-Izé. Informa-te e procede com descripção-
- Poucos dias depois o carrasco José Alves era empregado da Cachoeira, importante roça

d’Agua-Izé. E como quem não apparece, esquece, o nosso heroe demorou-se ali o tempo preciso
para afugentar quaesquer suspeitas, que a sua posição na cidade, relativamente à de todos os seus
collegas no degredo, provocasse no espirito de vingança e na curiosidade dos que, não tendo
recursos proprios, sabem encontralos na occasião e no plano inclinado em que vivem. Os
tratantes, quando abonados, têem sempre protectores. Nunca para o ladrão rico houve codigo
penal.

José Alves, viu o relojio e levantando-se, disse:
- São duas horas; a chuva e o vento pararam. Adeus e obrigado,-estendendo-lhe a mão-
Quando elle e seu companheiro, comparsa em todas as scenas que narramos, se dirigiam

para a porta, ouviu-se n’esta uma valente pedrada! Olharam-se. A bruxa estremeceu.
- Fomos se seguidos e ouviram a nossa conversação - disse o carrasco.
- Emquanto duraram a chuva e o vento, com todo o seu cortejo de relâmpagos e trovões,

não podiam ouvir depois... é possível - Coragem e avante-
Em seguida abriu a porta e sairam. Esta fechou-se sobre elles.
Nem uma nuvem no ceu.
Nos tropicos, depois da tempestade, fica limpida a região sideral; no entretando as noites

são escuríssimas.
Era esta noite um d’ellas.
Jos[e Alves, olhou para os lados. A sua esquerda, pareceu-lhe ver a luz d’um charuto; fez

dois passos na direcção do sitio onde julgou estar gente fumando, mas de repente parou: ouvira
distinctamente o aperrar d’uma arma de fogo.

Perplexo, não sabia o que fazer; de repente passa-lhe, roçando pelas pernas, um objecto
que fôra arremassado brandamente do lado opposto áquelle em que observava os preparativos
d’uma arma de fogo. A situação complicava-se. O companheiro de José Alves, vira, como elle,
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todos estes accidentes, mas não ousava interrogal-o, nem fazer-lhe a menor observação. Mas José
Alves, o carrasco não era homem que recuasse. Momentos mais difíceis o acharam desprevenido;
e sempre a sua ousadia e astúcia lhe valeram saidas felizes.

Junto á casa da Bruxa estava uma arvore de fructa do conde, que deitava parte da sua
ramada para a cobertura da cubata.

N’ella fora collocar-se um d’esses curiosos nocturnos, ávidos de surprehender segredos.
Era da escola do José Alves. Ensinado por elle n’estes segredos e expedientes policiaes, aproveitava
o ensejo de seguil-o á noite; vendo-o entrar na casa da bruxa, convenceu-se que ia aconselhar-se
com ella, o que fizera mais d’uma vez. Para não causar suspeita, subiu à arvore, e com ouvido em
um orifício d’uma taboa, ouviu toda a conversação entre a Bruxa e José Alves. Para que elle
conhecesse que fora surprehendido, quando o Julgou prestes a sair, desceu da arvore, e
procurando uma pedra, não a encontrou; por isso lançou mão d’um mamão verde, que estava no
chão e que se lhe deparou na occasião, e quando o viu parado, atiou-lhe com elle.

Como sabem, passou-lhe por entre pernas. Em seguida escondeu-se detraz da cubata da
Bruxa, pondo sempre a cabeça de fôra da parte angular da mesma, afim de prevenir-se contra
qualquer surpresa ou aggressão da parte do José Alves e seu companheiro.

Mas quem era o vulto que se entretinha a fumar charuto, aquella hora e n’aquelle sitio?
Esta reflexão passou rapida pelo espirito do nosso heroe:
- Procura descobrir quem nos aggride pelo lado posterior da cubata de Adelaide. Eu vou

indagar quem é o fumador que alem se divisa. Se prudente, mas não covarde-
Em seguida, dirigiu, com firmeza, seus passos para o fumador. Este, que previra a

resolução de José Alves, empunhou o revolver e atirando com o charuto (effectivamente estava
fumando em um charuto) ao chão, puchou um lenço do bolso, e com elle tapou o rosto, tanto
quanto foi possível; e esperou a pé firme.

A dois passos de distancia, o carrasco parou e perguntou:
- Quem é?
- Que lhe importa? - respondeu o ousado passeiante nocturno.
- Se pretende de mim alguma cousa, falle; se nada quer, para que me espreita?
- Siga o seu caminho e não provoque quem está. Aqui não é Portugal. Não se faça

valentão. Se tivesse na fortaleza, como cumpre aos que são condemnados á sua pena, não se faria
tão valente.

José Alves sentiu correr pelo corpo alguns calafrios. Aquella voz não lhe era estranha, e o
império com que fallava, fazia suppor que manejar o poder ou pelo menos fazia parte do quadro
auctoritario; por isso mudando rapidamente de resolução, disse:

- Peço perdão, se o encommodo. Sentindo o aperrar d’uma arma de fogo, julguei que ia ser
atacado; e como nunca tive medo, procurei saber quem era o meu inimigo - porque os tenho -
que me queira atacar traiçoeiramente.

- Ninguém o queria atacar. Siga o seu caminho; breve me farei conhecer.
José Alves, retrocedeu, bastante abalado. Aquellas ultimas palavras envolviam uma

ameaça.
Elle pensou que, talvez procurando um meio de fugir ao perigo que o ameaçava,

encontrasse o precipício. Agourou mal do encontro, e conheceu que foi precipitado.
Foi de redor da cubata da Bruxa, em procura do seu companheiro. Nada viu. Esta

circumstancia deixou-o ainda mais impressionado.
De repente, voltou-lhe aquele esforço dos tempos heroicos, e sem mais demora, começou a

percorrer os espaços intermediários entre a cubata da sua amiga Adelaide e outras visinhas d’ella.
Nada.

Parado, e com o ouvido á escuta, deixou passar alguns segundos. Ainda d’esta vez, nada
vira nem ouvira. Com dois dedos na boca, soltou um assobio significativo. Esperou, mas nada.

Resolvido a abandonar o posto, caminhou para o lado da rua do Espalmador. Chegado ali,
olhou para todos os lados. Tornou a soltar outro assobio mais prolongado. Silencio profundo.
Resolvido a recolher-se a casa, seguiu para a rua do Tronco. Ao passar na ponte, ouviu
distinctamente cantar um gallo. Conheceu aquelle aviso. Imitou egualmente o gallo. Para os lados
do pantano ouviu-se outro có có-ro có. Sem mais, atravessou rápido a ponte, e voltou á esquerda,
caminhando apressado para o ponto, onde lhe pareceu ouvir o canto do gallo.
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Apesar de estar o ceu completamente sem nuvens, a escuridão era intensa. Dificilmente se
distinguiam os objectos a dois passos de distancia.

A afouteza, com que caminhava, indicava que o terreno lhe não era estranho.
Depois de ter percorrido algum espaço, imitou o canto do gallo. Foi prompta a resposta. A

poucos passos, ouviu-se aquelle magico canto.
Não havia duvida, que intelligencias antigas se manifestavam n’aquella conversação

gallinacea.
Avançou.
De repente sentiu-se enredado pelas pernas, e lançado por terra. Um laço de corda,

existente no caminho estreito, e puxado a tempo, occasionou tal acontecimento.
Sobre elle, se lançou um vulto humano e com a rapidez do macaco, lhe procurou os

braços. Começou uma lucta muda entre os dois.
Mas quem seria o traiçoeiro gallo que, com tão especial canto arrastara o nosso homem

aquelle poleiro sem gallinhas, e que antes parecia o laço do cosinheiro com a faca em punho?
Era o Pera de Satanaz. Entre os dois havia contas antigas a saldar. Ambos degredados,

ambos velhacos e ambiciosos, encontraram-se muitas vezes á porta do desgraçado, do allicto, que
pedia protecção e socorro; mas não era a caridade que os chamaval era a accasião, que podia
fornecer alguns lucros.

Bem sabiam aquelles dois tratantes, que a concorrência prejudica a enda; e como ambos só
procuravam a occasião de especular ou antes nunca se poderam entender, era antiga a raiva que
os devorava, e desejavam ajustar contas sem resultados prováveis de criminalidade para qualquer.
Fartos de cadeia andavam elles.

O José Alves, tendo as pernas ambaraçadas na corda, não podia fazer uso d’ellas. Carecia
de firmesa pedal, para que os seus braços magros, mas vigorosos, se assonhereassem do que
agarrava.

O Pera de Satanaz, pretendia enlaçar-lhe as mãos, e prival-o assim de todos os movimentos
hostis. O José Alves queria tirar do bolso das calças a arma favorita - a faca, mas não podia. O seu
adversário tinha os joelhos sobre o ventre d’elle e empregava todos os esforços para o maneatar.

Num esforço desesperado, o José Alves, esteve prestes a derrubar o Pera de Satanaz. O
cançasso já os acommettia.

- És tu, Pera de Satanaz?
- Sou.
- Que significa esta traição?
- Vais vel-o.
No entretanto dois policias brancos acabavam de chegar ao local da lucta. Degradados

como elles, e conhecendo a significação do canto do gallo, tantas vezes repetido, resolveram
investigar o que se passava tão perto da estação de policia, onde elles esperavam a occasião de
render alguns seus camaradas. Estavão pois accordados e seguiram, sem demora, para o lado
d’onde lhes feriram os ouvidos aquelles sons, cuja significação conheciam. Foram socios em
empresas eguaes.

Julgando-se compromettido, o Pera de Satanaz abrandou os esfo,ços, que empregava para
maneatar o carrasco. Este, mais alliviado e conhecendo logo que o auxilio providencial o não
abandonava, como quasi sempre nas suas emprezas lhe acontecia, chamou por socorro, que breve
lhe foi prestado.

Os dois policias correram para elles, e intervindo, terminaram a lucta dos dois
contendores, que, sem isso, talvez tivessem libertado a sociedade de dois grandes patifes; pois que
não teriam duvida de jogar as ultimas, um para atacar e outro para se defender, sem poder-se
calcular o final do drama. Ambos eram valentes e dotados de recursos.

Dadas algumas explicações, os dois policias convidaram-nos a fazerem as pazes, sob pena
de que não o fazendo, iriam d’ali passar o resto da noito no calabouço da estação policial. Esta
ameaça produziu os seus effeitos.

O Pera de Satanaz seguiu só para o lado da rua de S. Miguel. Os dois policias foram acabar
de vestir os seus uniformes, e acompanharam o José Alves, que lhes contou parte do que lhe
succedeu, occultando todavia a entrevista com a Bruxa e o encontro com o passiante famista.
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Passada a ponte do rio Agua-Grande, em frente da secretaria geral, entraram na caza á
esquerda. Foram molhar a palavra no bem fornecido albergue do José Alves.

No entretanto, não havia noticia do companheiro de José Alves, o que bastante o
preocupava.

E certo que o verde-gaio - assim alcunhavam o companheiro nocturno do carrasco, -
procurando o Pera de Satanaz, na occasião que este os surprehendera, junto da cubata de
Adelaide, seguira-o. No escuro da noite, não foi dificil ao manhoso Pera o subtrahir-se áquelle que
não queria atacar; e para o affastar do sitio, andou jogando a cabra-cega com elle, até o attrahir
para longe do loca, sumindo-se depois, como por encanto.

O verde gaio voltou ao sitio onde suppoz ainda o José Alves, mas por outro caminho, o que
o distanciou do seu amigo, que a esse tempo, seguia em sentido inverso. Assim se affastavam um
do outro, procurando-se.

O verde gaio, sentou-se defronte da porta da Bruxa, fumando o seu cigarro, esperando que
o companheiro se lhe deparasse de qualquer parte. Esperou por muito tempo e nada.

Quando já se levantava para seguir o caminho do seu pobre albergue, sentiu abrir-se a
porta d’Adelaide.

Indiciso, ficou e procurou conhecer o vulto que sahia da cubata. Pareceu-lhe, a principio,
ser o seu amigo carrasco, em breve lhe desapareceu a ilusão. Um homem d’estatura baixa, depois
de fechada a porta da cubata em suas costas, seguira, fumando em um charuto, para o lado da
ponte do pantano, contígua ao quartel da policia.

Seguiu-o.
Todos os amadores das noites escuras são curiosos. E’ seu luxo surprehenderem segredos

ou desmascarar petulantes.
Quando passavam proximos do primeiro candieiro, o verde-gaio appressou o passo,

procurando vêr o rosto do seu competidor em passeios noturnos. Conhecido talvez o fim do melro
pelo nosso fumador impertubavel, desviou, para o lado do mar, o rosto e assim se conservou até
passar o espaço abrangido pelo clarão do candieiro.

Percebendo o verde-gaio que o seu companheiro não se queria deixar conhecer, mudou de
manobra. Fingiu que ia accender um cigarro e parou. Quando jà ia a distancia, mas não tanta que
a escuridão o obrigasse a perder de vista, seguiu-o.

Durou bastante o passeio; por que, depois de percorrer algumas ruas, como quem
recceiava ser vigiado, o nosso fumador de charutos, entrou na rua de S. Miguel e seguiu para os
lados de Santo Antonio, entrando em uma caza, que, n’aquelle tempo, ficava isolada de muitas
outras que a acção do tempo derruirá.

Percebeu então de quem se tratava, e foi procurar o José Alves.
Emquanto o verde gaio procurava o seu amigo José Alves, saibamos quem era o fumador

nocturno, que rondava a casa da Bruxa áquellas horas adiantadas da noite e depois de tempestade
tão medonha.

Era o José Corja, empregado publico dos de mais elevada cathegoria.
Corja trajava sempre com esmero e elegancia; o que se coadunava com as suas pretensões

de conquistador. Julgava-se com direito a ellas pela consideração que lhe dava a posição official,
pelo cuidado no trajar, pelo phraseado bombástico de que servia nas palestras com as damas, pela
persumpção de ser bonito e pela embolia com que accentuava os seus actos de vida externa.

Se não era um manequim parisiense, queria ao menos, ser um quebra-esquinas do Chiado,
com todas as toleimas inherentes áquelles vadios de gravata branca, que empocalham a mais
concorida e rica das ruas de Lisboa.

Duas paixões favoritas dominavam o espirito pouco cultivado, mas muito presumido, do
nosso heroe, porque assim o denominarão os leitores, quando lhe conhecerem todas as proezas.
Eram o jogo e as mulheres.

O jogo fascinava-o. Passava noites inteiras á roda da mesa da batola. Não jogava outra
especie d’azar carteado. Por acaso entrava em uma partida de baccará. Dominava-o tanto aquelle
vicio, que não tinha duvida empedir ou acceitar dinheiro do parceiro com quem estivesse mall
jogava a credito, quando lhe faltavam os abonos dos parceiros endinheirados. No entretanto
esforçava-se por ser pontual no pagamento das dividas contrahidas ao jogo. A vaidade entrava no
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* * * * *

Pedaços de um livro roto

Quadros de minha terra

Lançado no golpho da Guiné, quasi exactamente sob a linha equatorial, entre 0°2’ e 0°30’
de latitude N., 4°22’ e 4°31’ de longitude, fluctúa, - digamol-o assim, - sobre as agoas do oceano
atlantico, que lascivo o beija, que invejoso lhe rouba os perfumes; que o circumflúe voluptuoso e
innamorado gemendo de amores, espumando de ciúmes, afflogando-o com blandícias,

Publicado no Jornal de S.Thomé e Príncipe, 1881, 24
ago, n.2, p.5-6; 6 set, n.3, p.9-10; 24 set, n.5, p.17; 7
out, n.6, p.21; 25 out, n.8, p.29.

cumprimento da obrigação. Queria ufanar-se de ser correcto em tudo, e era isso que o
compromettia muitas vezes.

Em excessivo ambicioso, imaginava ser proprietário á custa do jogo, esquecendo-se que os
proventos do jogo são como os bens de sacristão - cantando vem cantando vão. -

Sacrificando tudo ás apparencias, como é costume de todos os hypocritas, nunca se
mostrava subjugado pelas contrariedades sociaes: ousado como todos os que nada tèem a perder
nem a comprometer, marchava sempre firme e mysterioso na consecução d’um fim. Para elle,
dirigia o seu pensamento, o seu viver, e toda a sua acção. As maximas jesuíticas eram sabidas de
cór, e quando desprevenido, citava-as, como dignas de imitação.

Baboso com todas as mulheres, encarava-as com altivez e como quem lhes dizia - outros
castellos mais altos se têem abaixado. - As matreiras na arte de amor seteavam-no, para se
orgulharem de redicularisarem depois tanto arrojo, e conseguiam escarnecel-o; porque elle não
conhecia a manobra. Julgava se um Adónis: e por isso acreditava no prestigio baloufo da sua
palavra sempre prompta a expedir phrases d’occasião, decoradas nos romances, e na força
irresistível dos seus encantos, que suppunha incomparáveis.

Em aventuras amorosas, não fazia reparo em atraiçoar o amigo intimo, o amigo que o
recebia em sua casa, á sua mesa, e lhe dava quarto. Infame, chegava a fingir-se doente, para não
acompanhar o amigo, e ir substituil-o no leito dos devaneios amorososl sem vergonha, não
pensava no ultrage que fazia! sem consciência não via a acção vil que praticava, manchando duas
almas que viviam felizes, abrindo o abysmo entre dois seres, que se julgavam unidos para sempre
pela communhão das mesmas impressões, pelo ideal satisfeito d’uma convivência agradavel,
descuidada e sem escabrosidades, pela confiança sincera de uma franqueza sem mysterios, emfim,
pela reciprocidade das affeições!

Não era porém este o campo, que o devasso sybarita almejava conquistar: elle sonhava
com uma mulher que, ao mesmo tempo que lhe desse o amor gratuito, lhe vendesse os seus
haveres, o trabalho accummulado de muitos annos d’uma existência laboriosa!

Como encontral-a? Pois achou-a. E sabeis onde? No mais ultrajante dos meios sociaes, no
adultério!! E como marinheiro ousado, eil-o navegando nos mares d’uma conquista indecorosa e
attentatoria dos mais sagrados deveres da familia! sem pensar que affrontava a mais nobre e santa
das uniões - o casamento, - eil-o enroscando-se como a cobra traiçoeira, ao lar domestico. Foi ali
que todos os recursos da sua rasão se empenharam para lisongear um e abusar da fraqueza
d’outro! entricheirado n’aquella fortaleza, começou a fazer fogo com a polvora armazenada!
insaciável quando viu os paioes sem polvora, obrigou o commandante da fortaleza a recorrer ao
credito! louco imaginava que nunca se acabariam os materiaes; e quando os julgou esgotados, sem
se lembrar que havia redusido á irrisão publica duas existências, sem attender que lhes deixava
por recompensa a fome, eil-o afretando o barco, que o devia levar a outras praias, onde talvez,
empresa egual continuaria a proporcionar-lhe uma vida patusca e sem sombras de remorso!

(Continua)



355

atormentando-o com sinistras ameaças - um mimo de natureza, um sorriso de Deos, um
verdadeiro éden equinoxial, um immenso ramalhete de olorosas flores, constantemente carregado
de preciosos fructos, sempre cheio de fragancias, perenne em opulência, perpetuo nas bellesas,
eterno na verdura, no viço, no matiz, na juventude.

E esse capricho portentoso do Creador; esse breve sonho de amor génesico; esse poemeto
encantador, ou, antes, esse versículo sublime do eterno poeta; essa phantasia maravilhosa do
artífice máximo; essa pequenissima phenix do Cosmos è S. Thomé, a umberrima S. Thomé, esta
nossa ilha, esta ilha seductora, - radiante, prestigiosa, explendida de vegetação no meio das ondas;
esta visão tentadora dos navegantes; rainha altiva das ilhas do equador, uma das mais precisosas
glebas da zona tórrida, e das joias da espoliada corôa portugueza, uma das mais pequenas, sim,
mas não das menos graciosas e brilhantes!

Era por uma das mais bellas e aprazíveis tardes, que ainda tenho visto na amena quadra da
caravana e os cantores aéreos têem festejado com seus vôos e seus módulos e harmoniosos
gorgeios nas regiões intertropicaes.

Por todo o espaço um transparente azulado de uma belleza, que se não descreve: - na
atmosphera, repecta de luz e de movimento e cuja vista impressionava deliciosamente mas que a
faculdade imaginativa nos não reproduz exacta nem a linguagem exprime, uma temperatura
magnifica, como talvez a das ante-manhãs da Europa meridional na primavéra, e uma orchestra
sublime na musica, immensa nos cantos, variada nas vozes, grandiosa em tudo.

O radioso luminar do dia, rompendo as espessas nuvens agglomeradas no occidente,
arroxeando-as e tingindo o horizonte de purpura e ouro, derrama ondas de luz açafroada, mas
resplandecente, sobre os pontos mais elevados do “Monte Café”, cuja plantação verdeia ao longe,
destacando de um fundo azul escuro.

Era um quadro encantador esse, nos seus admiráveis effeitos de luz e sombra, que sò o
pincel dos grandes mestres reproduzia fielmente.

Dir-se-ia a cabeça escuro-esverdeada de um gigante de bronse, (permittam-nos a
expressão) na qual se houvesse acaso sobrepujado um vasto barrete de sêda acatasolada, ornado
de esmeraldas, semeado de brilhantes lentejoulas, de mil pedras preciosas, e cujos contornos, na
parte superior, fossem deliniados com tremulas linhas de fôgo, ou de ferro, na temperatura rubra.

Branda aragem, assoprada de suéste, sussurrando por entre a flhagem opulenta das
palmeiras, das mimoseas donosissimas, esparge deleitosa frescura n”sta tempe, que o descuido dos
homens, senão ignavia d’elles, reputa um matadouro!

D’envolta com essa viração consoladora, vêm o odor d’ambar, os de baunilha, de tumilho,
de flor de larangeira, e, sobretudo, de assucena, com o mixto de um cheiro acre, como que
d’almiscar, e, ás vezes, de cyanose, que recendem das pétalas e perianthos das flores sylvestres e
do córtex d’algumas therebinthaceas.

Dessiminadas por entre a espessura, pendendo de phantasticas volutas, d’artisticos
meandros, formados por infindas evoluções dos caules trepadores, de diversas convulvolaceas, um
sem numero de flores, quasi todas campaniformes, mostrando-se graciosas já na ramagem
flabelliforme dos úluas, já no estipe recurvado dos coqueiros, já na fronde elevada dos occás. -
estas abertas, aquellas abotoadas, umas monochromas, variadas outras nas côres, arremedando
aqui ora o coridon, oara a saphyra; alli ora o ouro, ora o rubim; mas pervalecendo, nomeio d’este
maremagnum de corollas, de lâminas verdes, de cordas e de troncos, a coloração da saphyra e do
alvaide; qual d’ellas mais vistosa, qual mais formosa e recendente, e qual de formas mais
peregrinas ou mais extravagantes.

Aos pés das arvores, sobre o sòlo e sub sòlo protegidas pela fresca sombra das artocarpeas
byttncriaceas, e scitamineas, os annelides terricolas e os hemipteros saudando com os seus
trémulos e prolongados assobios e debil e amortecido raio de sol, que poade, acaso, coando-se por
pequena fresta, penetrar até alli.

Um pouco mais acima d’esta região, aproximando-se, sobre tudo, das acacias, resaltam,
brincam, voluteiam doidas, nadando no elemento aereo, outras flores não menos gentis, nem de
côres menos vivas, mas animadas: - alguns elegantes lepidopteros: sphinges e phalenas
magnificas; e, por cima de tudo, o periquito, batendo as azas de sêda, côr das folhas do safueiro,
em que pousa; o ôssôbô, mudo e saudoso, porque se foi a estação chuvosa, sua predilecta, mas
ostentando, assim mesmo triste, as vistosas galas de ouro e de azul cambiante; o lindo feiticeiro; o
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O retrato do pai Calixto

Era, como já dissemos, ao declinar do dia.
Já nas solidões das selvas, no ôbó virgem, tinham começado a retumbar, a trechos, aquem

e além, os formidáveis bramidos do maçado ató.
As boas-noites, desprendendo as corollas de purpura, enfeitaram de louçanias taes as

margens da umbrosa estrada dÁgua Porca, que disséreis, o fizeram, adrêde, para o tranzito de um
noivado.

O vento norte, que, desde meio dia, assoprara rijo, tinha então enfraquecido; e apenas uma
fresca viração, suave e perfumada, agitava a folhagem luxuosa do arvoredo.

As folhas blabras, verdenegras do cacuma e a luzente ramagem da palmeira, no seu vibrar
incessante e cadenciado, pareciam brincar com a brisa fagueira, que as ameigava, dando-lhes
visos de irritabilidade insólita e um ar festivo.

Algumas especies ornithologicas, que mais se distinguem pela modelação da voz, cançadas
de produzir maravilhas de harmonia com a sua admiravel phonação, tinham cessado de alardear
os seus incomparáveis recursos no timbre, no tom e na intensidade.

Quasi todas haviam emmudecido, e só a muquém luctuosa, em vez de afrouxar no seu
lastimoso gemer, o fazia com mais afiôgo então.

Começavam a apparecer, esvoaçado pezamente, n’este ou aquelle ponto, alguns morcegos,
e ouvia-se, ainda, sem saber-se d’onde, o zumbindo confuso e prolongado das abelhas.

De longe, quiçá do campa de S. Miguel ou de Occa-Preto, amortercidos pela distancia e
casados com o fraco borborinho da cidade, o marulhar das ondas, o tanger do machadeiro, e o
reboar indefinível da floresta, partiam soidos plangentes, de quando em quando, como que
mugidos, de vacca, por ventura desgarrada, ou cuja cria acaso se transviasse.

E esse mixto de sons vagos, que nos trazem ao espírito saudosas imagens do tempo, que se
foi, vinha derramar na alma do solitário passeante um não sabemos quê não é nem tristeza nera
alegria, nem dôr nem prazer, mas que deleita mais, do que punge.

Caminhava apressado por essa estrada, affastando-se da cidade, que lhe ficava a léste, um
indivíduo, que, pela grande curvatura do tronco, as pernas semelhando duas foices; comprimento
desusado dos membros superiores; as ventas abertas em frente da cara á maneira de focinho;
enorme salliencia dos ossos maxillares, fórma elliptica do arco dentário; extraordinário
desenvolvimento dos sinus frontaes, em summa: estructura craneana do typo dolichocephalo e
pronunciado prognathismo, se o não tomásseis por um longimano siamang, dil-o-ieis, pelo
menos, um orango-tango, um gorilla ou outro qualquer mono anthropomorpho.

Se tammanha deformidade não era o resultado de um desvio individual ou pathologico,
não podendo explical-a a morphólogia teratológica, seria este ente extraordinário, por ventura, a
expressão viva, o exterior sensível, as apparencias palpaveis de uma nova fórma intelligivel,
abstracta, um ignoto eidos, na ordem zoologia?

Representaria elle o descendente, em toda a sua pureza, do discoplacentario superior, do
ramo da seria dos catarrhinios mais semelhante ao homem e ainda esconhecido, que a sciencia,
reputa de ha muito extincta, e que, graças á selecção natural, se transformou, dizem, na raiz-
manter da humanidade?

Seria um alalo? -o homo-primigenius?opithecantropus  áo sr. Hackel? - oplatyrrhinio do
sr. Huxley?

Não, sr.; não.
Era um passaro implume, como o disse Diógenes; um mamífero monodelpho bímano,

como bem o classificou P. Bérard; intelligentia corpore terreno et mortali utens, como
elegantemente o indicou Santo Agostinho; um animal racional, como ainda melhor o definiu o
encyclopedista Aristoteles; um animal religioso, fallante, político, industrioso; animal que se

alfayate; o thomé-gagá; o bico de lacre; a sibi; a munquém; a cêcea, a rôla, o tôcli; cada um
entoando um hymno seu, resultando de tantos hymnos de amor um concento unico, harmonico,
immenso, uma hosanna sublime, cheia d’inspirações, de sentimento, de gratidão, que a creatura
levanta agradecida ao CreadorI
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E. G. Stockler.
(continua)

Publicado no Jornal de S. Thomé e Príncipe, 1881, 18
out., n.7, p.25; 6 nov., n.9, p.33.

Enfeita e se ri; um dos sugeitos dos quatro verbos bíblicos: Crescite, multiplicamni, replecte
terram, etsubjicite eanr, um homem, finalmente.

Homem feito e acabado, homem genuino; um puro representante do nosso primeiro pae-
da biblia,-descend3sse elle, muito embora, de uma das especies da raça ulótricha, tivesse um
allure dos troglodytas anthropophagos de Hanon.

Era um homem e attestavam-n’o, não tanto a sua estação constantemente vertical e bípede;
a opposição dos dedos pollegares; a egualdade da altura dos dentes; a auSencia do ligamento
cervical; o grande desenvolvimento dos musculos lombares; a curteza relativa do sternon; a
horisontalidade da superfície dos condylos do occipital; a situação dos olhos empanados, nas
alvas, de manchas escuras; a paciência abstinente com que olhava, sem a tocar, para uma enfiada
de cajus, impunemente suspensa na ponta d’um cacete, que levava ao hombro, mas a vôz -
grosseira e gutural, é certo,- mas voz humana; vioz essencialmente adaptada á palavra; a voz, ao
mesmo tempo, possante e flexível, com que modumo tempo, possante e flexível, com que
modulava uma toarda repassada de meloncolia.

Era, como nós, um ellótrico, segundo a classificação de Bary de São Vicente, mas
pertencente á decima terceira especie.

A sua estatura era eleva-la, tinha cabello pouco basto e lanoso, côr preta.
O pescoço curto e taurino, os membros superiores extremamente volumosos; a contracção

do bíceps produzindo extraordinário engrossamento no braço; as faxas musculares da omoplata
perfeitamente contorneadas, denotavam n’esse homem uma pujança, como raras vezes se
encontra na serie animal das regiões equatoriaes.

Uma grossa veia, partindo um pouco a cima da inserção do tendão de Achilles, ramificava-
se em linhas turtuosas, pela barriga das pernas.

E esta configuração dendritica, que, com salliencia desmedida se manifestava nas veias dos
membros inferiores, reveliavam, no seu possuidor um desenvolvimento espantoso e uso
continuado da força muscular em proveito da potência lecomotora; provando, que a marcha
violenta, e salto, ainda mesmo com um pêzo desusado, lhe eram familiares.
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POEMAS

A viuvez

8. lhomé, 16 de setembro de 1881.
J. Chaves.

*****

Tinha a viuva tres filhos, tres pequeninos nadas
Que de noite pedião esmola de mãio dadas;
Ficava a mãe em casa chea d’anciedade
Pela sorte dos filhos que em tão tenrinha edade
Mendigavão o pão, o pão da piedade
Que almas caridosas cheas de caridade
C’o peito arfando em dor surnão as creancinhas
Que pedidndo p’ra mãe, estendendo as mãosinhas
Recebião o obulo, o obulo do justo
Que sente sorrir n’alma o bem que faz sem custo.
Costava elia os desgostos nas trinta primaveras.
Que em muitas mães são rosas, revendo-se em chimeras,
Gosa do presente, sorrindo-lhes o futuro.
Em grandeza sem fim, n’um bem estar seguro.
O esposo era soldado., um heroe, uma barreira,
Que defendendo a Patria, defendia a bandeira
Que sendo digna d’elle lh’havião confiado,
Morrendo na batalha á bandeira abraçado.
Ficou a viuva e filhos a gloria por soldada,
Fazendo sentinella a miséria execrada.
O cholera que attingia horríveis proporções,
Do coração lhe roubou os juvenis corções.
Sosinha, sem trabalho, ou coiza a que attingir
Chorava a triste sorte, ouvindo a fortuna rir.
E sentindo entrar a fome
Por a parta sem piedade,
Vira sahir avirtude
Pia janella da verdade

O Ossobô
(excerpto)

DialectodeS. Thomé

Ossobô, cua cu fé bô,
Ni lugue pa bô supia?...
Bô mundja, pasma io ló,

Publicado em Para os pobres, 1884, set., número
úncio, p.5.
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Mô ningué cus cá pensál...

Francisco Stockler.

* * * * *

A noiva

I

Sozinho n’esta floresta
Já não tratas de cassar!...
Triste, pálido sem brilho,
Como quem esta a pensar!...

Antes
Vai andando, mansamente,
Como que teme chegar
Ao fim d’uma jornada...
E o seu olhar d’innocente
Tem medo de se fitar
Nas pedrinhas da calçada...

Cabe-lhe a flôr da laranjeira
Nas madeiras setinosas
Do seu cabello loiro;
E até a ave ligeira
(Pensa ella) e as próprias rosas
A motejam, com desdoiro...

A brisa fresca brincava
Com o seu bonito véo,
Branco como a Chimera;
E parece que a matava
Com os seus beijos do céu,
Seus beijos de primavera...

Traducção
Ossobô, o que te succedeo?...
Para deixares de assobiar?...
Mudo, concentrado e serio,
Como quem esta a pensar!...

S. Thomé, - setembro de 1884.
Traducção de Thomaz José da Costa.

Bô so-só nomê d’obô,
La bisso pá bô pegai...
Bô frlá bilá bôbô,
Mô minguè cus cá pensál...

Publicado no Para os pobres, 1884, set., número
único, p.7.
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~X\Thomé.

VALO

o.eO

 Almada Negreiros.

'Hib içado no Córreio de S.Thomé-ASSZ, 15 mai, n.23, p.4.

E quando reclina o busto
Gracil na sua cadeira,
A’hora do sol posto,
Já não tem àquelle susto
De quando fôra solteira,
Nem lhe vem a côr ao rosto,

Alma que não se sacia,
Procura novos amores
N’uma esp’rança ideal
Que é feita da luz do dia
E das pétalas das flores
Que ella tem no seu quintal...

Ama as espumas dos mares
E a coloração bizarra
Das nuvens vespertinas;
São francos os que olhares...
Como o é a luz das gambiarras
Nos cs/ésdas dançarinas...

Espraia a vista sedenta
Pelos largos horisontes
Franjados d’arvoredo,
E escuta, alegre e attenta,
Quando murmuram as fontes
Preces d’amôr em segredo...

E, de vagar, tristemente,
A noivasinha seguia
Aquellas ruas fôra:
Tremendo de toda a gente,
Da gente que lhe sorria
Como sorri uma auróra...

II
Depois
Quando agora a lua esplende
Seus dores clarões, suaves
Nos chrystaes das ribeiras;
Ella, sósinha, comprehende
O doce trinar das aves
Na espessura das balseiras...

Senão quando se lhe acerta
A occasião capaz ,
De se curar ...do flátcr, .
E o maridinho a desperta
A ler Bellote Faublas
E a fazer festas ... ao gato
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