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Chang-Li-Po em Lisboa

Nada ha que mais me embarace do que ser-

vir de cicerone a urn estrangeiro de passagera em

Lisboa.

N6s, portuguezes, somos d'uma grande susceptibi-

lidade patriotica. Xao nos cansamos, ^ verdade, de

dizer mal das nossas coisas e da nossa gente: mas

fazemol-o uns com os outros, ca em casa, em familia.

Perante um estrangeiro, por mais que nos attribu-

lem intimaraente as deficiencias reconhecidas da nossa

terra, mostramo-nos impavidamente optimistas, e nao

cessamos de espiar o momento em que da sua bocca

se escape o indicio d'uma opiniao irreverente para

acudirmos logo: «Nao e tanto assim. . .» e passamos

a revolver na nossa memoria, atirando-lh'os a cara,

todos OS escandalos, os crimes, os ridiculos e os erros

que a imprensa se tenha lembrado de referir a propo-

sito da sua patria.

Na realidade, por^m, Lisboa ^ uma cidade incara-

cteristica.

Paris tem o seu caracter. Desde o bulicio cosmo-
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polita dos « boulevards » ate ao esmero architectonico

das suas construcgoes, ao gosto e elegancia dos seus

theatres, dos seus restaurantes e cafes, dos seus esta-

belecimentos, Paris e a capital do espirito e da arte.

Londres na mancha sombria dos seus edificios sobrios

e negros, na floresta ennevoada das suas chamines, e

commercio, a industria, o « struggle for life.> Berlim

asseada, nova, rica, monumental, e a ordem, a disci-

plina, a harmonia. Lisboa no amontoado irregular das

suas construcgoes, com as ruas mouriscas dos seus

bairros antigos, no aspecto incolor da sua multidao a

que so OS carros electricos; as saias « entravees » e os

luctadores do Coliseu dao, de passagem, uma nota es-

tranha, Lisboa como capital, desde o piso primitive e

tosco das suas calgadas ate a frontaria escorrida dos

seus predios, pode perfeitamente comparar-se a qual-

quer villa estremenha — sem desdouro para a villa.

Por isso eu tremo sempre que as circumstancias

me forgam a por um estrangeiro em contacto com ella.

Mas ha tempos recebo uma carta de um araigo

meu de Londres recommendando aos meus cuidados

Chang-Li-Po, mandarim conta de crystal que partia

para Lisboa em missao d'estudo.

Confesso que d'esta vez a tarefa me seduziu.

Um chinez . . .

!

De mais a mais um mandarim, verdadeiro, authen-

tico. . ., de rabicho e olhos de amendoa. . . !

Que aspectos novos de Lisboa e do nosso paiz nao

iria eu colher atravez do espirito perspicaz do chinez?

Chang-Li-Po nao e um chinez vulgar.

Ornado da penna de pavao, prova do seu merito,
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indigitado raembro do Xeiko, alto conselho politico do

Celeste Iraperio, Chang-Li-Po e um espirito culto,

homem viajado, conhecedor%da civilisacao occiden-

tal que ha annos estuda na Europa e na America,

desde que a China resolveu finalmente rejuvenescer a

sua velha civilisagfio.

Esteve o horaem ahi uraas semanas, e ja eu nao

pen-^ava n'elle quando um d'estes dias o correio me
traz uma carta sua e juntaraente um jornal com algu-

mas passagens sublinhadas a lapis azul.

Dizia-me Chang-Li-Po que fora entrevistado por

um jornalista estrangeiro, e como naturalmente eu

tinha curiosidade de conhecer algumas das suas im-

pressoes do nosso paiz, m'a mandava no jornal que na

mesma occasiao deitava no correio.

Ardendo em curiosidade rasguei a cinta do jornal,

desdobreio-o sobre uma mesa, e eis o que eu li:

— Gostou entao muito de Portugal?

— Oh! sem duvida . . .

Portugal e um paiz belhj, encantador. .

.

— Que foi que o impressionou mais?

— que mais me impressionou foi aquelle preceitu

religioso — supponho que ^ um preceito religioso —
que impede os sexos de se misturarem, pelo menos

nos logares publicos.

— Como assim V

I

— Sim, as mulheres podem andar por onde quizerem,

mas OS homens nao; os homens sao obrigados a andar

sempre atraz das mulheres.
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E isto deve ser uma imposi9ao da religiao d'elles

porque vi que cumpriam este dever religiosaraente.

-^ E curioso I Mas isso deve causar embaragos na

vida social. .

.

—Nao sei, nao tive tempo de o averiguar, mas uma
vez observe! ate um caso muito interessante.

Por uma das ruas da cidade subia apressadamente

um cavalheiro, typo de homem de negocios, correcta-

mente vestido de sobrecasaca e chapeu alto, levando

debaixo do brago uma pasta cbeia de papeis. Via-se

bem pelas suas feigoes que o bomem ia com pressa e

preoccupado. . . Quern sabe? Talvez um negocio im-

portante a concluir, uma decisao seria a tomar. .

.

Na sua frente vinba uma dama elegante, formosa,

como vi depois.

Mas imagine que fatalidade

!

Esta parou na vitrine d'uma loja de modas a ver

uns chapeus

!

Pois foi sufficiente para o cavalheiro apressado

parar tambem, observal-a com curiosidade e comegar

a gritar : « Ai que linda. . . que linda. . . mas que

linda mulber ! » Parece que estas sao as palavras que

ritual indica para estes casos.

E depois, coitado, la continuou — fiel ao dever —
atraz d'ella, em passo de cortejo, parando quando ella

parava, andando quando ella andava, com os olbos

insistentemente lixos n'ella — supponbo que a pedir

licenga para ir tratar dos seus negocios, o que nao

vi que acontecesse.

— Mas talvez isso se faga por amor. .

.

— Ah ! nao . . . por amor nao . .

.
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amor e prohibido em Portugal.

— E estranho ! . . .

— Que, na verdade, ninguem m'o disse, mas con-

clue-se.

Comprehende que se isso nao fosse prohibido os

portuguezes nao tinham necessidade de o occultar.

Ora portuguez que ama occulta-se.

E um crime punido com as mais severas penas ; em
geral 6 o desterro para o Brazil ou para a Africa.

— Nao se casa entao?

— Isso e outra coisa... Casamentos ha. Quando

elle ou ella sao ricos fazem-se entao uns contractos

em que duas pessoas de sexo differente se ligam

para constituir uma firma commercial.

Mas a despeito d'isto tudo, ha uns incorriveis que

persistem em amar. Esses incorrigiveis fundaram uma
corporagao charaada dos «guarda-nocturnos », para

servirem de seus cumplices. Sao estes agentes que

Ihes facilitam as mysteriosas emprezas nocturnas, —
porque, como todos os criminosos, tambem estes prefe-

rem as trevas da noite para as suas proezas. Quando

podem correspondem-se com as suas amadas por cartas

que OS guardas-nocturnos fazem chegar ao seu destino,

outras vezes e por annuncios em cifra nos jornaes.

-^Ha entao muitos jornaes?

— Ha; ha muitissimos.

— Le-se bastante . .

.

— Nao, ninguem sabe ler. . .

— Mas entao esses jornaes. . .

— Esses jornaes teem muitos assignantes. Ser assi-

gnante d'um jornal e conquistar o direito d'elle dizer
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quando se chega, quando se parte, quando se faz

annos, e acima de tado ser tratado nas suas columnas

por < nosso amigo » . Como sabe, isto e o mais elevado

titiilo a que pode aspirar um portuguez.

— Mas ha-de haver outros iitulos. . .

— Sim, ha.

Ha, por exemplo, o de Marquez de Pombal. qae

pertence so aos grandes estadistas ; e a consagracao

final de todos os politicos, e da direito a expulsar os

jesuitas, a ter o projecto d'uma estatua, e o nome

n'uraa praca publica.

— Ha agricultura ?

— Ha; e o sol, a terra, o clima que se encarregam

d'isso, espontaneamente.

— E industrias ? Qual e a mais florescente ?

— A industria mais florescente e a do papel.

Toda a gente faz o sen papel.

Ouve-se frequentemente dizer: A. . . faz um lindo

papel I

B. . . faz um rioo papel. . .

. . . mas melhor e ainda o das fabricas.

Em geral cada um faz o seu papel.

— Mas em que se gasta tanto papel ?

— Em « cartas d'empenho. >

— que e isso de cartas de empenho?

— E um documento que e preciso apresentar sempre

que qualquer individuo tem de entrar era relaQoes com

a administracao publica.

Chama-se « carta > em homenagem a constituicao

do Estado, a « Carta »; de « empenho* porque traduz
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sempre o empenho que tern o seu portador em servir

desinteressadamente o Estado.

N'esta altura nao resist! mais... Peguei no jor-

nal, atirei-o pela janella fora e resolvi definitivamente

niinca mais servir de cicerone a chinezes.

9-1-911





Academia e saias

Estava eu uma d'estas ultimas tardes n'um dos

restaurantes da Baixa saboreando gulosamente uma

chavena de tinta de escrever— a que em Lisboa se

chama caf(^ — quando o acaso metteu subrepticiamente

na minha mao um exemplar volumoso d'um jornal de

modas francez.

Os jornaes de modas nao sao os meus predilectos.

Folheando-o por desfastio fni encontrar. .

.

Que imaginam v.^* ex.*^ que eu fui encontrar?!

Uma serie de estampas com figurinos para uniforme

de academka da Academia franceza.

Havia-os para todos os gostos.

N'um a hroderie— fallemos a linguagem do metier—
desce da cinta em bandas, como na casaca do uniforme

masculino, a perder-se na cauda ligeira da saia.

N'um outro substitue-se a casaca por uma especie

de holero agaloado, por baixo do qual uma faxa bem

cingida, segura o espadim brilhante de dourados e

francaletes de coiro polido.

N'outros ainda, nao apparece o espadim, mas pro-
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p6e-se em seu logar um bastao a Directorio ; e. era

todos elles, o chapeu de bicos e uma caravela, que

as pennas d'um avestraz inteiro esmagam n'uma ma-

ravilhosa e fiel visao do Monte Branco em Janeiro.

De modo que ainda a veneranda assembleia de

sabios do Instituto de Franca nao resolvera se M.""^

Curie entraria on nao na Academia das sciencias, e

ja a moda, a terrivel e oiisada moda, Ihe invadia os

sagrados e austeros dominios !

Ainda por todos os cantos de Paris se pergunta-

va :
— Podem as mulheres conquistar a immortalidade

pelo talento? — e ja os Paquin, os Redfern, todos os

mais afamados custureiros nos sens « ateliers », de

tesoura em punho, cortavara. talbavam, pespontavam,

olbavam de frente, de lado, a tres quartos; aqui fa-

zendo um plissado, alii um corte, mais adeante uma

costura, alem uma prega e mais um corte, e um plis-

sado e outra costura, para que n'aquelle templo onde

ate aqui so ao talento se faziam consagracoes, se

comecasse a erguer, com a primeira mulber admittida,

mais um throno deslumbrante de doirados e frivolida-

des em honra da capricbosa deusa-Moda.

D'esta confusao de talento e modas, de sciencias e

saias, quantas perturbacoes nao podem resultar

!

Na vida mundana a toilette e a moda dominam

tudo. Installadas na Academia. nao acabariam por

dominar tambem a sciencia?

Teriamos entao o sr. Poincare a escrever-nos um
volume da Bibliotbeca de pbilosopbia scientifica sobre

a Badioadividade do sefim Libert ?/, e o sr. Baillaud,

director do observatorio de Paris, discutindo, num tra-
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tado em quatro volumes, as diif'erentes form as de en-

castoar as estrellas de 1.* e 2.a grandeza para servirem

como pendantif, emquanto o sr. Camillo Flamarion

inventaria um processo de cortar a Ina em gomos para

applicacoes em rendas de Alencon 1

Nunca mais a sciencia deixaria de ser senao trava-

dinha como as saias, nem se faria mais litteratura

senao a jour como as bliisas de verao, e teriaraos em-

fim o prazer de ver o Chanfecler, a deliciosa capoeira

do sr. Rostand, entrar triumpbalmente no Instituto

de Franca em pennas, plumas, pelles, azas, para cba-

peus, para abafos. para regalos, para forros de capas

e sorties de hal.

Outr'ora a mulber limitava-se a roubar-nos o co-

ragao, e com isso se contentava.

Hoje rouba-nos tudo.

Desde a penna que nos rouba. . .

Para enfeitar o cbapeu?

Nao.

. . . para fazer romances e politica, ate ao voto,

que ate aqui so a galopinagem nos roubava, a mulber

procura apossar-se de todos os privilegios do homem.

Antigamente as ligas das mulberes tinbam a gros-

sura d'uraa perna ; agora as ligas femininas abrangem

toda uma sala de sessoes com muitas cadeiras, dois

candieiros, uma mesa, um copo de agua e uma prate-

leirinba com po d'arroz e gancbos para o cabello, a

um canto.

Tera a mulber a lucrar com isto?

Um artista americano — excentrico como todos os

artistas e todos os americanos— teve aqui ha uns
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vinte annos a curiosa ideia de colher um grande nu-

mero de medidas de mulheres, e com a media das me-

didas assim obtidas, uma estatua que elle denominou o

typo da midher americana — o que nos chamariamos —
a mulher padrao.

Ultimamente repetiu a operacao. E querem v. ex.^^

saber o que elle observou?

Observou isto :
— Que em vinte annos o typo da

mulber americana modificou-se. As maos alongaram-se,

OS pes cresceram, o peito alargou-se e os tecidos mus-

culisaram-se.

E qual foi a causa da transforma^ao ?

sport.

A mulber americana faz sport em excesso
;
para

muitas e quasi uma profissao.

Este babito de esfor^o pbysico semelbante ao do

homem, este regimen continuado de actividade mus-

cular copiado das condicoes da vida babitual do bomem,

esta identidade de condicoes produzindo necessaria e

scientificaraente identidade de effeitos, tende a mascu-

linisar a sua anatomia, e a mulber americana, pbysi-

camente, tende pois para o bomem.

Abrir a mulber todos os campos de actividade in-

tellectual onde boje esbravejam e se degladiam os

bomens, ^ preparar-lbe o espirito para por seu tur-

no se masculinisar.

A sua sensibilidade passara a ser dura como a de

muitos bomens; a sua sentimentalidade frouxa como

a de outros. e o seu coracao agreste e secco como o

da maior parte.

E quem tera razao sera aquella creanga que uma
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vez n'uma distribuigao de premios, quando falava uma
propagandista do feminismo, se voltou para a mae e

perguntou atemorisada: — Mama... por que e que

aquella senhora esta a ralhar?

Tera a mulher a lucrar com isto?

A mulher pertence na sociedade uma funcQao que

nenhuma transforma(;'ao social, nenhuma doutrina fe-

minista, nenhuma conquista da moral sao capazes de

Ihe tirar.

Essa func^ao reside no amor.

Esta e a sua func^ao primordial. Perante ella to-

das as outras sao secundarias, tudo o mais e acces-

sorio.

Discutir a existencia social e moral da mulher e

galgar para dentro das barreiras que cercam o pro-

blema da familia, de que o amor e o agente cego e

unico. Unico sim. .

.

Chamem-lhe os nomes que quizerem, desvirtuem-no

como entenderem, mais ou menos sentimentalmente

encarado, mais ou menos scepticamente considerado,

elle e o agente exclusivo da familia, base de toda a

organisa(;;ao social.

E mesmo quando o interesse intervem para pro-

vocar ligaQoes d'onde nascem novas familias, e ainda

amor que ^ preciso ir buscar como pretexto para as

justificar.

(^uanto mais a mulher se musculinisar, quanto

mais Ihe crescerem os p^s e as maos, quanto mais

se Ihe endurecer o espirito e os musculos, tanto me-

nos ella conseguira inspirar amor.

talento nunca inspira amor. Pode provocar

2
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admiracao, pode fortalecer o amor, inspiral-o nunca.

Tera a mulher a lucrar com isto ?

Sem duvida ^ necessario que o espirito da mulher

se eduque e que no seu coracao as virtudes moraes se

cultivem. E isto e necessario no interesse mesmo do

amor. Eu admitto a capacidade da mulher no dominio

das especulacoes intellectuaes tal qual como os homens.

Mas acima de tudo e necessario que a mulher ve-

nha a nos, homens, como cooperadora, como collabora-

dora — como concorrente, nao.

A rudeza amestral do homem inspira-se na fragili-

dade, na delicadeza, na harmonia esthetica da mulher

como determinantes emotivas para a vibragao amorosa

do seu coracao.

contraste attrahe-o.

A vida social e de lucta, desde o homem primitive.

Quando esta lucta se circumscreveu a formas me-

thodicas e regradas, passou a chamar-se— trabalho —
mas nem por isso perdeu o seu caracter de lucta.

N'esta lucta a sensibilidade usa-se, o coracao gas-

ta-se, e o que Ihe fica de sentimentalidade cultiva-o

apenas no amor da mulher.

Mas por seu turno a mulher veda-lhe este campo

de expansao sentimental V

A mulher despoja-se da fragilidade? A mulher

insulta-nos na politica? Legisla coisas absurdas no

parlamento? Accusa-nos nos tribunaes? Policia-nos

as ruas ? Alista-se na guarda republicana '? Vence-nos

em lucta no Colyseu?

N'esse caso a mulher nao nos inspira coisa nenhu-

ma, a mulher mette-nos medo.
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E isto que ella pretende?

Nas condigoes actuaes da sociedade a mulher sof-

fre sem duvida uma grande inferioridade.

Mas esta inferioridade resulta da sua dependencia

economica do homem. E um defeito de educagao que

a educacao basta para corrigir. A mulher nao e pre-

parada — pelo menos em certas classes — a prover

por si propria as necessidades da sua subsistencia.

Esta dependencia tira-lhe liberdade, mesmo para

resolver satisfactoriamente o seu problema d'amor.

A fonte das suas receitas esta no homem ; o seu

unico emprego e o casamento.

D'esta forma toda a sua actividade se concentra na

conquista do homem pela seducgao ; seducgao inspira-

da em tudo que a toilette, a moda e o luxo ofFerecem

de frivolo, de artificial, de passageiro. Estas sao as

suas armas.

Se ella restringe a isto a sua actividade, depressa

homem se apercebe de que n'esta lucta que se cha-

ma a vida, a mulher constitue um estorvo e um en-

cargo e nao um auxilio ou um estimulo.

Precisa pois a mulher de se emancipar d'esta de-

pendencia, e, evidentemente, para este fim ^ necessa-

rio que se Ihes abram novos campos de actividade.

Como y

Chamando-a a desempenhar fanc(^'oes que hoje aos

homens pertencem ?

Nao.

Escolhendo judiciosamente as suas occupa9r)es de

modo que ella nao apparera na nossa frente como

uma concorrente mas como uma cooperadora.
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Concorrencia suppoe sempre antagonismo, rivali-

dade, e se o proverbio diz

:

— Entre homem e mulher nao mettas a colher —
seja-nos permittido accrescentar tambem : — nera le-

vantes antagonismos.

Para isto nao 6 precise que as mulheres passem

a sua vida nos laboratories, nem disponham de votos

nas eleicoes ; basta que se eduquem d'uma maneira

differente, e sufficiente que se habituem, d'uma forma

adequada, a tornarem-se independentes do homem

para as necessidades da sua subsistencia.

D'este modo a mulher passara a eiicarar o homem

e amor com mais altivez e liberdade. Repellida pelo

amor nada sofFre a sua altivez ; solicitada pelo amor

a sua liga^ao com o homem e uma sociedade de coo-

peragao em que os sexos se irmauam em condipoes de

reciprocidade, de que a mulher tem tudo a lucrar—
e homem tambem.

Por emancipagao da mulher dave-se entender isto:

que ella nao seja um encargo, o que ^ humilhante

para o homem.

Mulheres academicas?

Nao.

Ja as tivemos . . . nas academias de bilhar e foi

precise a policia dissolvel-as.

16-1-911.



No animatographo

— Queres vir d'ahi ao animatographo?

— Varaos la. .

.

E subindo a rua do Carmo, mettemos ao Chiado,

rompendo por entre a multidao de ociosos que a essa

bora da noite vem encostar-se as portas e esquinas

da rua elegante, vendo passar as mulheres que vao

ao tbeatro, e as costureiras que saera dos ateliers.

E noite da moda. Junto das portas e das bilbe-

teiras, sob a luz exuberante dos focos electricos, ha

urn movimento de bragos que se estendem, levando

nas maos papeis, era quadradinhos de cores, que lem-

brara uma multidao socando-se por qualquer motivo

ignorado.

animatographo 6 a pianola da arte dramatica.

As pianolas sao uns moinhos de cafe que se ven-

dem nos armazens de pianos. Mette-se por urn lado a

mnsica, torrada, em grao, e sae pelo outro moida ao

gosto de cada um.

animatographo 6 a mesma coisa. Mette-se por
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um lado uma comedia de Moliere e sae pelo outre

moida pelos artistas da Comedia Franceza.

Para o Diccionario Encyclopedico, estes moinhos

sao ousadias d'essa Mechanica, que depois de invadir

a officina e a fabrica, entrou arrojadamente pelo ter-

reno das manifestacoes intellectuaes e artisticas da

vida.

Ja a superficie da terra nao basta para a sua ex-

pansao! E eraquanto no mar ella, transformando-se

em peixe, profunda os mysterios do Oceano e se cha-

ma submarino; emquanto se eleva altivamente nos

ares, transformando-se em aguia, e se chama aero-

plano, a pobre Huraanidade vae aguardando docil-

mente o dia — que nao deve estar longe^—-em que a

nossa criada, entrando-nos pela manha no quarto com

primeiro almoco, em logar de nos acordar, vira ape-

nas dar-nos corda para 24 horas como a um relogio!

Entao cada urn de nos sera um manequim de

bambu e a(,;o, que entrara no Estacio do Rocio para

apertar um parafuso, ou subira ali ao Jeronymo Mar-

tins do Chiado a comprar uma lata de gazolina, a

nossa alimentacao para uma semana.

Para o alfacinha, porem, o animatographo nao e

« prodigioso invento que. . . >, nem « a maravilha de

mechanica que. . .>. animatographo e simplesmente

um logar onde se passa a noite por seis vintens.

Passar a noite por seis vintens e a solu9ao do

problema do goso para muito menage alfacinha.

D'ahi estas violentas batalhas travadas a porta

dos aniraatographos de Lisboa, principalmente aos do-

mingos e dias de recita da moda.
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N'esta conjunctura o alfaciaha bate-se; mas bate-

se heroicaraente.

CoUocado face a face com a porta d'um animato-

grapho, alfacinha ve n'ella um baluarte a conquis-

tar; o sangue dos Albuquerques, dos Castros e dos

Gamas comega a ferver-lhe la por dentro, e armado

d'uma bengala de doze vintens e com nm quadradinho

de papel na mao, assalta-a com tanta bravura e ga-

Ihardia como os sens antepassados assaltavam cas-

tellos.

Muitas vezes n'estas batalbas a bengala parte-se,

sobretudo esfarrapa-se, o collarinho amarrota-se. A
tudo alfacinha e insensivel. encontrao, a piza-

della, a dor pbysica, a morte nao o atemorisam. Tiido

die sacrifica a solucao do problema do goso barato.

E para isso a sua abnegacao ^ sublime!

Um baile na Sociedade de Geograpbia vale, para

elle, a cabeca partida. A chegada d'um chefe d'Es-

tado estraiigeiro ou umas luminarias na Avenida, va-

lem duas costellas amolgadas. um braco ou uma perna

esmagada; a lucta no Col^^seu vale bem um murro, e

uma companbia estrangeira no Tbeatro da Republica

nao vale mais do que uma pizadella no polimento bri-

Ihante das botas.

Porque grande encanto d'este heroisrao moderno

esta precisaraente no barato.

grande estimulo e o ])arato.

Custa um espectaciilo mais de sois vintens?

Para o alfacinha perdeu logo todo o interesse.

Tudo que se pode obter escancarando a bolsa

deixa-o frio, quebra-lhe o enthusiismo. que elle
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quer ^ a conquista, ainda que seja a murro, ao encon-

trao, ou com mesiiras e salamaleques a emprezarios e

bilheteiros.

atavismo deixou n'elle o ardor das batalhas,

esta sede de lucta, esta fascinacao da difficuldade que

elle expande hoje a porta dos animatographos, em-

quanto uns outros moinhos cbamados sextetos vao

moendo alguns compassos da Tosca, e o publico ri

com a palba^ada e o acrobatismo de TontoUni preso

por amor.

Para a gente moca o animatographo e um pre-

texto para effusoes amorosas.

Ha em Lisboa uma certa raga de jovens amorudos

para quem tudo serve de pretexto a sua hyper-sensi-

bilidade amorosa.

Muita caixa de phospboros se guarda algumas ve-

zes como uma reliquia, e muita tambem se compra

apenas pela gravura da tampa.

Um bilbete postal illustrado, entalado no canto

d'um espelbo, basta para merecer com recolhimento

boras de contemplacao mystica.

Ha-os que guardam annos um saquinbo de bon-

bons do Carnaval, e ha-os que teem em casa, nas pa-

redes, em bilhetes postaes, cortada de revistas e de

jornaes, a materia sufficiente para um concurso de

belleza entre as mulberes de todo o mundo.

Para esta ra9a de mancebos o « estar a teu lado »

,
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n'uma sala de animatographo, nao e uma va figura de

rhetorica.

Para estes o encanto do animatographo esta nas

trevas.

Oh! As trevas!

Que cumplicidade benevolente nao trazem ellas a

sensibilidade exaltada dos jovens amorudos de Lisboa!

Uraas palavras que' se trocam, rapidas, a medo...

emquanto desfila a Cavallaria ifaliana;, . . uma carta

que se passa entre dois pulos de Cretinetti alpinista,

um perfiime que se aspira, uma flor que Lima luva de

pellica perde e outra de vitella grossa logo apanha, a

voz d'Ella a um palmo dos sens ouvidos, o chapeu

d'Ella brigando com o d'elle. .

.

Ella alii a seu lado. . .!

Tudo isto constitue para estes jovens um regalo

d'alma, que nenhum psychologo ousou ainda definir

bem.

Estes sao os frequentadores mais assiduos do ani-

matographo.

Para elles o animatographo vale mais de seis vin-

tens. . . vale dois tostoes, ou seja um logar de balcao.

amigo que o acaso quiz que n'esta noite me
acompanhasse ao Chiado Terrasse e d'esta rara.

Eu sabia-o um frequentador assiduo dos animato-

graphos de Lisboa. Conhecia-lhe o feitio. Nao tinha

duvida pois de que ali havia de andar paixao a ma-
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neira dos da sua ra9a, e que o animatographo era

para elle um pretexto de a encontrar.

Por isso, raal nos sentamos nas desconfortaveis

cadciras, para o ouvir, perguntei

:

— Entao . . . temol-a ca esta noite ?

rapaz abrindo um papel que trazia amarrotado

na mao, respondeu :

— Nao sei... ja estive aqui a ver o programma,

mas parece-me que nao vem,. . . so se apparecer n'al-

guma d'estas estreias.

— Ella so vem em dia de estreias ?

— Nao, nao e isso... e que como nao conheco

estas fitas, nao sei se ella entra.

— Entao melhor e colloearmo-nos ao pe da porta

para ver se ella entra. . .

— Estas enganado, retorquiu o men araigo ; se ella

entrar nao entra pela porta, entra por ali. . . e apon-

tava com o dedo a tela onde se projectavam as fitas.

— Na tela ? Nao percebo.

— E facil. A mulber que eu amo e que todas as

noites aqui venbo ver, nao vem para a sala, nao esta

nas cadeiras, nem no balcao. Nao esta mesmo em Lis-

boa. Supponbo que e italiana e nunca sabiu ate da

Italia. . .

E artista e. . .

— Representa papeis para estas fitas?

— Exacto.

Nao me pude entao conter rindo em gargalbadas

francas, interminaveis, muito mais do que me fariara

rir todas as diabruras de Cretinetti.

Mas meu amigo despeitado acudiu logo

:
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— Mas porque ris tu?

— Ora porque estou eu a rir. . .? Por que isso e

interessantissimo
;

isso e inedito, absolutamente ine-

dito ; isso ^ o que ha de mais dernier cri em paixao.. .!

Tu apaixonado por uma boneca, uma figura de

animatographo, uma photographia, uma mulher de tela

e brometo de prata. . .!

— Uma boneca nao... e uma mulher que anda,

que ri, que falla, que tu ves com vida, com graga, que

te pode impressionar tanto come qualquer outra.

— Queres entao discutir o caso? Queres-me con-

vencer ?

— Quero sim, porque isto e perfeitaraente compre-

hensivel. .

.

— Bem, fala pois
;
prometto nao te interromper.

Conta-me la essa historia. E dispuz-me a ouvir.

Entao meu amigo come9ou assim

:

— Foi ha mezes, n'uma fita dramatica que eu no-

tei pela primeira vez a rapariga. ]mpressionou-me a

sua arte reproduzida tao fielmente per estes appare-

Ihos, e impressionaram-me ainda mais os sens olhos,

clieios de vida, d'estes olhos que falam e penetram

at^ ao fundo da nossa alma.

Emquanto essa fita se representou vim aqui todas

as noites.

Habituei-me a sua grara, a sua arte, a esta atlimos-

phera de ternura que enchia todas as scenas em que

ella entrava.

Depois procurei-a n'outras fitas, em todas as da

empreza italiana em que ella trabalha. E quando ella

apparece, seja qual for a sua caracterisagao, seja
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qual for a sua toilette, eu perco a no^ao do animato-

grapho, da tela, do artificio, da distancia que nos

separa, e vejo apenas um palco, e os olhos d'ella do-

minando a scena toda, e fazendo vibrar o meu coracao

n'um regalo d'alma que tu nao podes comprehender.

— Oh, homem ! Que diabo. . . eu comprehendo isso

por uma mulher verdadeira, authentica, de carne e

osso. . . Agora por uma visao, uma photographia, uma
mulher que tu nunca viste, a quem nao podes falar,

que nao podes ver. . .!

— Mas voces, os fortes, precisaes de fallar a uma
mulher, de saber que e de carne e osso para a

amar?

E quando vos passaes dias seguidos, e as vezes

mezes, pela frente da mesma janella para ver uma
certa mulher a quem nunca fallaes mas por quem es-

taes apaixonados?

E quando passaes horas encostados a uma porta,

n'um baile, vendo a vossa paixao dangar com os ou-

tros, rir e gargalhar com as amigas a um canto da

sala? Nao vos deliciam todos os seus gestos, todos os

pormenores da sua graga?

E no theatro ? Voces na plateia, ella n'um cama-

rote. Voces a vel-a apenas atravez das lentes d'um

binoculo e ella muita vez indifferente. . . Precisaes de

Ihe fallar ou que ella vos falle para vos apaixonardes

por ella?

A bailarina que vos faz perder a cabe^a na zar-

zuella ! . . . Ella falla-vos ? Tem ella outra linguagem

para vos que nao seja a do sapateado nas taboas so-

noras do palco?
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E todavia vos, os fortes, ides atraz d'ella para

Hespanha ! . .

.

Mas voces vac mais longs ainda ! Muita vez uma

miilher verdadeira nao basta para nierecer a vossa

dedicagao

!

Entao geram-na na vossa phantasia, idealisara-na

ao vosso gosto, chamam-lhe mesmo — o meu ideal — e

apaixonam-se por isso ! Sim, apaixonam-se por essa

phantasmagoria. . .!

Essa sim que e uma verdadeira illusao . .

.

Ao menos a minha existe ; esta longe, mas existe.

Se eu podesse encontral-a nenhuma surpreza me
esperava. Eu sei como sao as suas feicoes ; sei como

ri, como chora, conhe^o o seu gesto, vejo como veste,

como compoe os seus cabellos. . .

— Mas isso tudo e artificial. . . Bern ves que quando

a gente observa uma mulher ainda que seja a distan-

cia, tern o relevo, a cor... emquanto que essas do

animatographo. .

.

Alto la. . . tambem estas teem. . . As fitas sao co-

loridas . .

.

1 1

1

Vejam v. ex.^"" se o convencem. E um rapazinho

pallido, com o tronco levemente curvado e o cabello

negro apartado em bandos pastosos. Esta quasi todas

as noites n'uma cadeira do balcao, ao lado direito.

Vejam se o convencem . .

.

Eu ca . . . ! Desisto.

23-1-911





O comicio dos generos de alimentagao

Na semana passada realisou-se n'um vasto arma-

zem para os lados do Beato, o grande comicio dos ge-

neros de alimenta9ao.

Foi por um acaso verdadeiramente providencial

que eu tive conheciraento d'esta importante reuniao.

Uma manha a minha cozinheira, respeitando a or-

dem que Ihe havia dado para nao deitar lora nada

que tivesse lettras, trouxe-me um papel amarrotado

e gorduroso que pousou era cima da minha secretaria

perguntando : t Meu senhor, isto serve para alguma

coisa ? »

Deitei os olhos ao papel e vi escripto a tinta azul

seguinte aviso

:

Pica prevenida per este meio a Manteiga de que se deve

realisar amanha pelas oito horas da noite narua... n."...,

ao Beato, a reuniao magna dos generos de alimentacao para

se discutirem os interesses da classe.

Lisboa,... de Janeiro de 1911.

Paio do Alemtejo

Prosidento da Associa^ao de classe dos generos alimenticios.
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Evidentemente a uraa reuniao d'estas nao podia

eu faltar.

Que me conste, era a primeira vez que se dava

urn acontecimento d'esta importancia, o que demons-

tra OS progresses que tem feito entre nus o movimento

associativo.

Por isso muito antes da hora aprazada me achava

eu ja no tal armazera, occulto atraz d'uns fardos de

bacalhau e d'umas barricas de assucar, na anciedade

de surprehender todos os incidentes da interessantis-

siraa reuniao.

A's 8 lioras da noite quasi todos os generos estao

representados na sala.

Nota-se apenas a falta do Azeite, que mandou par-

ticipar ter agora muito que fazer e nao chegar para

as encommendas, o Cha que nao se pode fazer repre-

sentar por ser estrangeiro, e o Boi que foi esperar

OS sens collegas da Argentina.

Espectadores poucos. Algans ratos espreitando a

medo pelos buracos do soalho, e varias aranhas, no

tecto, tecendo pacientemente as suas teias.

Pouco depois das 8 boras sobe ao estrado o Paio

do Alemtejo, secretariado pelo Carneiro, represen-

tante das provincias, e pelo Cacau, representando as

colonias, declarando-se a seguir aberta a sessao.

presidente, tomando a palavra, explica os fins

da reuniao:

« Ha muito que a classe sofFre a mais dura das

tyrannias. Por todas as formas se Ihe tolhe a natu-

ral expansao, e se Ihe fazem os mais irritantes ag-

gravos. Os generos alimenticios teem side ate aqui vi-
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ctimas de todas as burlas, de todos os sophismas, de

todas as falsifica9oes que corrompem e envenenam o

genero humano.

E' precise que tudo isto acabe.

Nds, meus senhores, nao queremos continuar a ser

OS agentes de corrupcao e de envenenamento do pu-

blico. (Miiitos apoiadosj.

Nos devemos ser, e queremos ser, os geradores

fundamentaes da vida ; nos exigimos que a alimenta-

cao seja depurada, (Vozes : Muito hem, muito hem.) e

reclamamos apenas que haja pureza e asseio, verdade

e justi(?a sem sophismas, para tudo que diz respeito

a alimenta^ao.

Para isto nos achamos aqiii reunidos, esperando

que d'esta reuniao saiam resolucoes importantes.

Mas antes de se entrar na ordem da noite, con-

cedo a palavra durante meia hora aos oradores que

desejarem para tratar d'outros assumptos ».

De varios pontos da sala partem vozes : « Peco a

palavra, pec^o a palavra)).

Feita a inscrip(^ao, o presidente annuncia : Tern a

palavra o Atum.

Atum, subindo ao estrado

:

« Sr. presidente, antes de encetannos os nossos

trabalhos parece-rae conveniente resolver se as mu-

Iheres devem ser admittidas a deliberar comnosco.

Estou vendo d'aqui a Vacca, a Couve Lombarda, a

Manteiga, etc. Se estas senhoras estao aqui como es-

pectadoras, que fiquem; mas se estao para deliberar,

devemos seguir o exemplo da Academia franceza,

p61-as na rua. Seria ridicule que nos fossemos conce-

3
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der a Couve Lombarda privilegios que os sabios nao

concedem a M."^^ Curie.

(Ka sola comega a notar-se alguma agitacao. Tro-

cam-se dpartes). A Vacca interrompendo

:

— Aqui nao ha sexes. Todos nos somos indispen-

saveis . .

.

presidente agita a campainha e esclarece

:

— Effectivamente eu acho que aqui nao devemos

fazer distinccao de sexos. A unica distinccao que nos e

licito fazer e entre os generos de primeira necessida-

de e OS outros.

A assemblea approva e a reuniao continua, fazendo

mais alguns oradores varias consideracoes.

Entrando-se na ordem da noite tern a palavra em
primeiro logar o Assucar.

— Eu, sr. presidente, geme docemente o Assucar,

poucas reclamacoes tenho a fazer. Comprehendo que

de todos OS mens collegas eu nao sou dos que tenho

mais razoes de queixa. Goso mesmo d'um certo con-

forto na vida, e se nao fosse a camaradagem forcada

com Gesso . .

.

Gesso, a um canto da sala

:

— Chamaram por mim? Prompto, ca estou. .

.

(Grande horhorinho na sala. Vozes diversas).

— Que esta a fazer ca o Gesso ?

Gesso nao 4 genero de alimentacao ! Fora o

Gesso. .

.

Gesso, titubiando:

— Eu julguei. . . sira . . . pareceu-me que. . .

— Mas que veiu ca fazer? pergunta a Farinha,

indignada.
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— Eu vi entrar o Assucar . . . julguei que isto

fosse alguraa confeitaria, e que tivesse de o ajudar

para fazer amendoas . .

.

— Fora Gesso ! Fdra o Gesso ! grita-se de todos

OS lados. Ponham-n'o na rua

!

E Gesso e expulso entre murros e pontapes de

todos OS assistentes, deixando a assembl^a mergulhada

n'uma nuvem de p6 branco.

A Farinha, em cima de urn banco de pinho, bara-

fusta ainda:

— Aquelle figurao, sr. presidente, e apontava para

a porta, e que tern fomentado toda a discordia entre

mim e o Pao. Debalde eu procuro fazer as pazes. A
nada o Pao se move

;
porque o Pao, sr. presidente, o

Pao e de gesso

!

Acalmados os animos, e tendo desistido de conti-

nuar no uso da palavra o assucar, fala a Pescada.

— Sr. presidente, come9a a Pescada, eu serei bre-

ve. Sinto-me indisposta por nao me achar no meu

meio e porque desde que uma rede me apanhou ardi-

losamente no mar alto ha oito dias, nunca mais tive

descanco. Tenho andado aos trambulboes de cabaz

para cabaz, e ha tres dias que passeio a cidade toda

n'uma canastra, mal humorada, nao sei porque, e onde

me tem feito mal todo o sol que tenho apanhatlo.

Sinto-me moida. E para maior infelicidade hontem fui

victima na rua de S. Jos6 da suprema desconsidera-

gao d'um gato maltez de pello luzidio e unhas agu-

9adas.

Eu nao me importa, sr. presidente, que me cor-

tem em postas, que me cosam, que me assem, que me
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fritem, que me facam de caldeirada com cebolinhas ou

au gratin. E' o meu dever. Mas o que raais me custa

e que ninguem me defenda da malta damninha dos

gates de Lisboa.

V. ex.*, sr. presidente, nao imagina o que eu te-

nho soffrido.

Emquanto a peixeira pousa a canastra em cima

do passeio e os carros e automoveis que passam vao

deitando para cima de mim toda a lama da rua, os

gates fazem em volta um verdadeiro festim!

Yem um e cheira-me, outro lambe-me, um terceiro

arranba-me, alguns arrancam-me as barbatanas, ou-

tros dao-me marradinhas e nao poucos me insultam

com a sua suprema desconsidera^ao

!

Isto e intoleravel e tem que acabar.

Eu tenho um primo que babita no mar do Norte.

Dizia-me elle as vezes que nos outros paizes ba muito

mais considerapao com o peixe. Pois bem, a minba

classe reclama apenas que aqui baja por nos a mesma

consideracao que ba em todos os paizes civilisados.

Disse.

E a Pescada desce do estrado, deixando na sala

um cbeiro a podre e um exquisite perfume de gate,

que amedronta toda a rataria de velbo armazem.

E' Quarto de Marmellada que agora sobe ao

estrado, mettendo no bolso um lenco perfumado com

que tapara o nariz emquanto falava a Pescada.

Encararide e auditerie com docura, e Quarto de

Marmellada conta a sua bistoria:

— Sr. presidente, eu vim de Odivellas para Lis-

boa ba uns dois mezes.
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La era um mancebo cheio de cor e frescura, aqui

sou isto que se ve ! Perdi a cor, estou mais queiraado,

com a pelle secca e endurecida.

Xao e so ar da capital que me tem feito mal,

sao tambem as maos sujas de toda a gente que entra

no estabelecimento e gosta de me fazer caricias.

Este fato que uso e feito com toda a poeira da

casa cada manha posta a esvoacar por um margano

desageitado e que cae para cima de mim. em nuvens.

Estas nodoas que os senhores aqui veem, sac das

maos dos caixeiros, maos lavadas uma vez ao dia

!

E nao obstante tudo isto, eu continuo a ser con-

siderado uma appetecivel guloseima I

Mas uma terrivel duvida se levanta no meu espi-

rito.

Sera pelo marmello que me apreciara ou por esta

casca de gordura e pd que me cobre ?

Eis, sr. presidente, a importante questao que cer-

tamente esta assemblea ha de resolver.

(0 Biscoito e a Bolacha : muito hem, muito hem).

N'esta altura produz-se um lastimavel incidente.

Na ordem de inscrip^ao seguia-se no uso da pala-

vra Sebo, que etFectivamente sobe ao estrado. Mas

OS assistentes em grande vozearia pretendem impedir

que fale.

Debalde o presidente agita a campainha.

De todos OS lados se grita :

— Sebo nao e genero de alimentagao. . . ! A])aixo

Sebo...!

Ouve-se ainda este, pallido, excessivamente pal-

lido, dominar por um memento o tumulto dizendo

:
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— Ora essa. . . eu soa aliraenticio. . . Entao com

que e que se faz a massa para pasteis?

— Fora, fora, grita a Manteiga
;
isso e uma burla

!

Essa funccao pertence so a mim . .

.

E em poucos instantes o Sebo e precipitado n'uma

das cavernas do soalho e logo devorado por uma ra-

tazana que desde o principio da noite estivera namo-

rando o Queijo, esquecido em cima d'uma graude

sacca de arroz.

Pouco a pouco serenam os animos e.pdde entao

tomar a palavra o Pao para fazer as seguintes con-

sideraQoes

:

— Antes de mais nada, sr. presidente, devo a V.

Ex.^ e a assemblea uma explicacao a proposito de um
incidente aqui levantado pela Farinha.

E' verdade que as minbas relacoes nao sao boas

com a Farinba. Mas isso nao interessa nada a assem-

blea.

Eu falo aqui como Pao. E desde que me cbamo

Pao nada tenbo que ver com a Farinba.

A Farinba (a parte) : — Ingrato ! . . .

Ella que defenda os sens interesses ; esta no seu

direito. Eu defendo os mens.

Entre mim e ella nao ba nada de commum . .

.

A Farinba:

— Ainda o confessa ! . . .

— Pao de L6 (zombeteiro) : Pudera, com o gesso

e que elle faz farinba ! . . .

Passando a tratar pois dos mens interesses, devo

declarar que a minba classe esta resolvida a decla-

rar-se em greve se nao forem attendidas as suas re-
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clamagoes, nao obstante se acliar disposta a nao le-

vantar difficuldades ao govemo.

Em tempos, ouvimos falar em nos concederem um
uniforme de papel de seda atado nas pontas, para nos

virraos para o mercado em saquinhos, como os bon-

bons.

Porque ^ que nao se fez ainda isto?

A minha classe exige um uniforme.

E nao e por luxo, sr. presidente, que nos exigi-

mos isso ; nao e por snobismo, por esse snohismo de

que tanto nos accusam. E simplesmente por asseio,

para que nos possamos sentar a mesa alheia com a

cara lavada e devidamente escovados e barbeados.

E parece-nos tao justa a nossa reclamagao que

dou por terminadas as minhas consideragoes, confiado

em que sera attendida pelos poderes publicos.

Como nao houvesse mais ningucm inscripto o pre-

sidente declara que vae ler-se uma mogao resumindo

as reclamagoes das classes dos generos alimenticios,

e que ^ do teor seguinte

:

MogAo

«Considerando que o primeiro dever dos generos

alimenticios e alimentar e nao corromper e envenenar

genero humano
;

Considerando que a alimentagao ^ a mola real do

progresso, pois que com o estomago arrazado ninguem

pensa nem trabalha convenientemente

;

Considerando que jd os antigos diziam— Mens sana

in corpore sano

;
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Considerando que portanto 6 necessario antes de

mais nada o corpore sano

;

Considerando que na maior parte dos casos a ali-

mentacao e uma burla
;

Considerando que por falta de asseio, hygiene e

fiscalisacao conveniente, os generos alimenticios exa-

minados ao microscopio fariam morrer de pavor o

maior glutao;

Considerando que tao criminoso e o que mata

n'uma volta de estrada com um cacete, como o que o

faz a pouco e pouco na mercearia
;

Resolve a associacao de classe dos generos ali-

menticios reclamar do governo

:

a) Que se ponha no servipo de fiscalisacao dos

generos nos estabelecimentos de venda a retalho o

maximo escrupulo, para que o publico tenha toda a

garantia de pureza e genuinidade nas compras que

faz
;

b) Que para os generos destinados a ser ingeri-

dos sem serem previamente cosinhados, se evitera os

contactos suspeitos, de modo a impedir que repugnem

por falta de asseio ou que matem pela transmissao

de molestias contagiosas.

A Associagdo de classe dos generos alimenticios.*

Eis que deliberarara os generos alimenticios.

Perante isto que havemos de deliberar agora nos,

OS consumidores ?

30-1-911



A mulher e a chaise-longue

a bnitalidade com que acabani

um ideal que nos sonhamos mezes e me-
zes sem conta, recostadas na nossa chai-

se-longue !

(D'ama carta de mulher)

A chaise-longue, minha senhora, e uma tina onde a

mulher enamorada vera cada dia lomar o sen banlio

de phantasia.

Ella constitue, com o romance, e depois das mulhe-

res, maior inimigo da mulher. Nao de toda a mu-

lher, mas pelo menos d'aquella categoria de mulheres

que teem tempo para perder por dia longas boras de

devaneio, no agasalho morno das suas almofadas e ta-

pe^arias.

N'essas horas de ociosidade e recolhimento des-

perta e se educa, a mais delicada de todas as facul-

dades da mulher — a sensibilidade.

Estou d'aqui a vel-a, minha senhora, negligente-

mente acommoda^la na sua chaise-longue, dispor mais a

seu gosto a almofada em que a sua cabe9a repousa.

Vejo OS sens olhos um momento parados, cerrarem-
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se lentamente e adivinho o que no seu intimo vae

passar-se entao.

D'esta secretaria d'onde Ihe escrevo, estou vendo o

seu espirito sempre insatisfeito, desprender-se a pouco

e pouco d'esta terra mesquinha onde se entrechocam as

realidades positivas e elevar-se arrojadaraente as re-

gioes nebulosas do sonho quando aos seus labios deli-

cados e finos acode um sorriso ligeiro, teriio, amoravel.

Vejo a sua imaginacao recolher dos vastos deposi-

tos da sua memoria as paginas mais brilhantes d'um

romance lido ha tempos, as scenas capitaes de uma
pe9a vista ha dias, as poucas palavras d'uma conversa

intima surprehendida hontem, e observo a meticulosi-

dade com que d'isso tudo nasce o vulto que na nebulo-

sidade do seu sonbo comeca a tomar corpo.

Este vulto e para V. Ex.* o homem. Mas qual?

verdadeiro, o autbentico ?

homem com todas as suas qualidades e defeitos?

homem com todas as suas \nrtudes e ridiculos ?

Nao, minha senhora. E' o bomem-sonbo, o bomem-

phantasia, arranjado por subscripcao com tudo o que

a imagina(?ao e a curiosidade mal esclarecida de V.

Ex.* vao beber na litteratura, na arte, e em tudo que

a vida de sociedade ofFerece de artificial, de postico,

de convencional.

E uma obra de V. Ex.*, e uma creagao sua, uma
gloria mesmo, se o quizer, mas e tambem a base do

seu infortunio, quando mais tarde V. Ex.* resolver en-

trar para sempre na categoria das incomprebendidas.

V. Ex.*, minha senhora, ja ouviu alguma mulher

do povo queixar-se de ser incomprehendida?
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Pode queixar-se de ser maltratada, de ser abando-

nada ; de incomprehendida, nunca.

E porque ^ que isto acontece assim?

Porque a mulher do povo nunca suppoz o homera

difFerente do que elle e realraente.

Obrigada na maior parte dos caso3 a occupar o

seu espirito com a resolacao dos problemas de todos

OS dias. ella nao foi pedir a imaginacao que Ihe dis-

sesse que era o homem. Estudou-o na vida real e

passou portanto a conhecel-o tal qual e.

Ligada ao homem pode vir a ser uma victima,

mas nunca uma desilludida ou uma incomprehendida, e

per isso ella supporta e perdoa com muito mais faci-

lidade do que a mulher de sociedade.

ilecostada n'uma chaise-longue a mulher de socie-

dade sonha e prepara a ruina da sua sentimentalidade.

Sonhar e atrophiar todas as faculdades do espirito

e desenvolver no mais alto grau apenas uma — a

phantasia.

E esta phantasia que passa a dominar e a inspirar

assim todas as determinagoes da sua complexa psr-

cologia.

Todos OS probleraas da vida pratica sac vistos

atravez d'ella e, como n'um prisma, deformados, alte-

rados, sophismados.

Esta phantasia mantem em tensao constante a

sensibilidade delicada da mulher e faz d'ella estes

feixes de nervos vibrateis, estas organ isa^oes d'uma

susceptibilidade doentia que percorrera a vida sem

conseguirera encontrar n'ella a satisfagao cabal dos

sens sonhos, porque a vida nao produz senao realida-
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des e nao as imraaterialidades phantasistas de taes

sonhos.

Assim chega a mnllier ao casamento.

Sem duvida nao e d'aquelle mode que bem se pre-

para a mulher para o matrimonio.

Mas homem ? Sera porventura melhor a sua pre-

paragao ?

Do homem se pode dizer, minlia senhora, que nao

e a sua educacao prejudicada pelo abuso da phan-

tasia.

Mas e-o pelo excesso contrario.

Que meios Ihe faculta a sociedade para educar a

sua sensibilidade e aprender simultaneamente a com-

prehender a d'aquella que podera vir a ser sua mu-

lher?

Eu noto com surpreza, por mais absurdo que isso

pareca, que entre nos os sexos evitam-se.

E isto da-se desde creanca, desde a escola.

Uma das condipoes para que os sexos se conhecam

e convivio. Pois sabe V. Ex.^ o que fazem os nossos

educadores? Reduzem ao minimo esse convivio.

E claro que o convivio pode ter inconvenientes e

tem-nos realmente. Mas isto nao pode ser razao para

condemnar, e apenas motivo para augmentar a in-

dispensavel fiscalisapao.

Servindo-se da liberdade que os costumes e o seu
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sexo Ihe garantem, o rapaz com a curiosidade propria

da edade nao encontra obstaculos que o detenham na

investigagao da vida pratica, com todas as suas mise-

rias, OS seus excessos, as suas seduccoes, os seus

perigos.

A sua rudeza propria mais se fortalece ao conta-

cto de todas as realidades positivas, e emquanto aquella

que pode mais tarde vir a ser sua mulher devaneia e

idealisa n'uma chaise-longue, elle endurece a sua sen-

sibilidade pelas mesas dos caf^s e pelos camarins dos

theatres, onde nao e evidentemente o respeito pela

mulher a virtude que mais se cultiva.

Uma ou outra vez, por acaso, encontra a mulher

da sua categoria no convivio convencional, formalista,

d'uma sala de baile, d'ura espectaculo, ou d'um campo

de tennis. Ahi se trocam algumas banalidades que

nao entretem e se passam horas que nao o pren-

dem, e passadas ellas sahe d'essas reunioes tao igno-

rante da psycologia da mulher que pode vir a ser

sua, como o era quando entrara.

D'ahi retrahimento dos rapazes d'agora pelos

saloes e pela atmosphera artificial que ahi se respira.

Em contacto permanente com as realidades da

vida, que para elle nao tern segredos, o rapaz d'hoje,

quando leva para o inenarje urn ideal, ^ um ideal posi-

tive, real, pratico; emquanto a mulher por sen lado

nao comprehende como ideal senao uma irrealidade

que a sua phantasia gerou e ({ue a sua ignorancia da

vida consolidou.

Sao estes elementos heterogeneos capazes de cons-

tituir um todo bomogeneo?



46 COLLECCAO ANTONIO MARIA PEREIRA

cheque d'estes dois ideaes discordantes chama-

se casamento.

Um belle dia duas creaturas, vindas, uma da

atmosphera morna da chaise-loyigue e outra dos ven-

tos agrestes da rua, encontram-se dentro das paredes

do mesmo lar. que acontece entao?

Acontece que a mulher comeca a sentir-se desillu-

dida.

Porque ?

Na maior parte dos casos por culpa do homem.

Ha rauitos homens que nao se apercebem d'este

antogouismo de pontes de vista, que ignoram a dis-

cerdancia absoluta de ideal entre si e a mulher, que

nao comprehendem que desde o primeiro dia a sua

tarefa consiste em destruir pouco a pouco, lentamente,

com perspieacia e habilidade toda a obra da chaise-

lonyue e encetar uma verdadeira obra de educacao

sentimental da mulher, no sentido da realidade e da

vida.

Para que isto seja feito com successo exige neces-

sariamente lentidao e vagar, no intuito de evitar que

a mulher se aperceba d'isso e nao chegue a ter oeca-

siao pois de se achar desilludida ou incomprehendida.

Quando o hemem nao se preoccupa com isto, quando

nao procura traduzir a mulher as realidades da vida

em linguagem de sonho romantice. unica que ella com-

prehende, a sua impericia chama ella brutalidade e a

vida chama-lhe illusao.
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E nao se procure n'esta altura convencel-a. Isto

nao serve senao para augmentar o antagonismo sen-

timental de que toda a vida do menage passara a sen-

tir-se.

A sua psycologia nao se ha de transformar, com

argumentos, os seus sonhos nao se hao-de desvanecer

com razoes. a sua phantasia nao se aquietara com pa-

lavras. Tudo isto se podera conseguir apenas com um

novo regimen de actividade espiritual.

Se Y. Ex.a tern filhas, minha senhora, diga-lhes

que fujam da chaise-longue, porque emfim, as maes e

que teem obrigacao de educar as filhas para esposas,

nao OS maridos.

Diga-lhes que fujam da chaise-longue e do ro-

mance, e sempre que as vir ociosas e com ares so-

nhadores, de-lhes qualquer tarefa que occupe o seu

espirito.

Procure conseguir que a sua attencao nunca esteja

livre para devaneios.

E se fizer, creia, tera concorrido poderosamente

para a felicidade d'ellas.

E depois nao se esque^a tambem de Ihes propor-

cionar a convivencia com os rapazes da sua edade.

Isso tem inconvenientes, diz V. Ex.^

Tem, e verdade ; mas para os evitar limite-se V.

Ex.** a vigiar de perto esse convivio, para que nao

saia das normas convenientes.

Os sexos precisam de se conhecer, e S(5 pelo con-

vivio elles podem aprender a apreciar-se, estimar-se e

respeitar-se.

Tudo (jue tender a afastal-os nao pode ter como
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consequencia senao preparal-os para as desillusoes do

futuro.

contrario disto, minba senhora, e concorrer para

augmentar a grande legiao das incomprehendidas, de

que esta cheia a sociedade moderna.

6-2-911



Lisboa em 1930

Esta noite tive um sonho estranho

!

Sonhei que havia passado arredado de Portugal

nns vinte annos e que voltava, trazendo no coracao,

viva e obsecante, a ancia de raatar saudades, de abra-

9ar amigos, de reviver alegrias e dias passados.

Como tudo estava mudado

!

paquete que me conduzia, monstro de 28:000

toneladas, era urn dos melhores navios da poderosa

companhia de navegayiio que se constituira com capi-

taes Portugueses e brasileiros para asse.2;urar as re-

la^oes cada vez mais frequentes entre os dois povos

irmaos.

Sem ser dos raaiores que cruzavara o Atlantico,

era dos mais rapidos e confortaveis que entao se

construiam. Com todos os seus requintes de luxo, os

salGes largos e espagosos ligados por escadarias mo-

numentaes, os camarotes revestidos de tapegarias

molles e caras, o restaurante e o J)ar inundados de

luz espelhando-se nas tintas claras das paredes, a

sala das festas, ondo trabalbava todis as noifes uma
4
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pequena companhia de variedades nos intervallos do

concerto, o recinto dos jogos e o coramodo salao de

leitura, raais parecia am casino de qualquer estancia

de prazer do que um barco desprendidamente entre-

gue as incertezas d'um mar nem sempre tranquillo e

sereno.

que predominava entre os meus companlieiros

de viagem, eram os homens de negocios que preferiam

estes paquetes pelo conforto, pela rapidez da viagem,

e pela perfeigao a que tinham sido levados os seus

servigos de telegrapliia sem fios, que nao so nos man-

tinham constantemente em contacto com o mundo in-

teiro como permittiam tambem ir fechando negocios

para um e outro continente com tanta seguranpa e

facilidade como se teria em terra.

Havia ja entao na costa do Brasil, em Cabo Ver-

de, na Madeira e, proximo de Lisboa, em Oitavos,

postos de telegraphia sem fios de grande alcance, por

intermedio dos quaes se operavam estes prodigios de

commodidade de tao fundamental importancia para

as opera(;ioes do alto commercio.

Foi pelo telegrapho sem fios, que na vespera de

chegarmos a Lisboa, ainda no mar alto, soubemos

que nao podiamos atracar a nenhuma das duas pontes

acostaveis da bahia de Cascaes, por ambas estarem

occupadas, devido ao grande movimento resultante

d'umas regatas internacionaes, afamadas em todo o

mundo, que entao se estavam realisando.

Quasi todos os paquetes que visitavam Lisboa se

detinham algumas horas no pequeno porto de recreio

do Estoril, porque, com grande surpreza minha, o
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Estoril era agora ao lado de Lisboa uma nova cidade,

cidade de prazer, de luxo, agglomerado cosmopolita

de inutilidades faustosas que espalhavam o oiro era

torrentes, habilmente canalisadas pela actividade in-

digena em seiva feciindante e civilisadora.

Encostado a amurada do paquete, abrindo prodi-

gamente o peito as primeiras caricias do ar vivifi-

cante da patria, os mens olhos contemplavam com

curiosidade amorosa a casaria alegre e viva dos Es-

toris descendo da collina verdejante a morrer na faxa

doirada da prata.

De Cascaes— do antigo Cascaes — nada mais se

descobria do que a cidadella restaurada e transfor-

mada para abrigar um parque e um casino, de que o

mar salpicava os terracos nos seus dias de furia e de

mau humor. Da ponta de terra onde se erguia ainda

velho pharolira, rompia para leste o raolhe duro,

amarellecido, d'um porto d'abrigo em que a vista se

emaranhava na floresta agitada de raastros, de em-

barcapoes de recreio, hiates de luxo, paquetes fume-

gando, velas enfunando ao vento ; e para alem, mar-

cando a curva caprichosa da costa at^ as rochas

avermelhadas da Parede, estendia-se uma esplanada

larga, matisada aqui e ali de placas ajardinadas em
caprichosos e artisticos desenhos at^ onde desciam,

ziguezagueando pela collina, ruas e caminhos margi-

nados de villas, chalets elegantes, hoteis magestosos e

pesados, cottages risonbos e alegres.

Mas o barco galgara rapido o canal das duas tor-

res e aproximava-so do Bom Successo, onde a Torre

de Belem se erguia orgulhosa, altiva, branca, eraer-
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gindo d'uma larga rotunda, liberta emfim, por um ti-

tanico esforco de sense commnm, de chamines fume-

gando, de barracoes negros e sujos, de pilhas de carvao

e escorias, como o raeu coragao a deixara com saudade

vinte annos antes.

Quasi encostado a terra, procurando o repouso

d'um dos grandes caes d'Alcantara, o paquete seguia

agora lentamente ao impulse amigo da mare subindo,

e em poucos minutos immobilisava-se de vez, solida-

mente amarrado ao caes n.° 3.

Que espectaculo novo era este que os meus olhos

estavam vendo I Como reconhecer em tudo que me
cercava aquella Lisboa que eu conhecera, e onde agora

estava arriscado a perder-me como se fora uma nova

e ignorada cidade 1 Alcantara era a parte do porto

exclusivamente destinada ao movimento internacional

de passageiros e do correio.

Nos seus caes, passando por Campolide e Santa

Apolonia, vinha morrer a emaranhada rede dos cami-

nhos de ferro peninsulares que, galgando os Pyre-

neus, se alargava depois pela Europa inteira ; e no

acanbado espaco que linhas ferreas e avenidas largas

deixavam livre, erguiam-se edificios sumptuosos, ho-

tels, restaurantes e cafes, o palacio do correio, agendas

das companhias de navegacao, bancos, armazens e es-

tabelecimentos onde se agglomerava a corrente inces-

sante dos estrangeiros de passagem. D'aqui para leste

estendia-se em docas e pontes acostaveis at6 Santa

Apolonia, o porto de commercio, insufficientemente

vasto para as exigencias d'um movimento sempre

crescentp, que o Aterro, transformado n'uma bella
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esplanada, separava das encostas pittorescas da ci-

dade.

Da Praca do Comraercio mais garrida e alegre,

com as frontarias dos ministerios revestidas de mo-

saico branco brilhando a luz exuberante do incompara-

vel sol de Portugal, sobe a ligal-a com o Rocio um
boulevard aberto entre a casaria geometrica da Baixa,

bordado dos mais luxuosos estabelecimentos, de cada

um dos quaes a architectura e a arte faziam uma se-

duc9ao.

Rasgou-se a Avenida da Liberdade ate ao Theatro

Nacional. Arrazou-se o Jardim do Regedor e parte

da rua de Santo Antao, que o esmagava pelo norte. E
alargou-se assim o Rocio que se prolonga ate a Pra^a

dos Restauradores, fazendo derivar para a Avenida

parte do movimento commercial que outr'ora se con-

centrava apenas na Baixa. No palacio Foz installa-

ra-se sumptuosamente o ministerio dos negocios es-

trangeiros e para cima da Praca do ^larquez de

Pombal havia o Parque semeado de pavilhues, thea-

tros, salas de jogos, exposipoes, onde a noite se con-

centrava a intensa vida de prazer; e para al^m,

abragando as collinas de Campolide e de Monsanto,

estende-se ainda a cidade em avenidas, pragas, ruas

ornadas de construcgoes elegantes e novas, at^ Bem-

fica e Lumiar, ou por Alcantara e Alg(5s ao longo da

costa, ate ao Estoril e Cascaes, para onde se vae em

tramways electricos rapidos, commodos, ligados com

a rede de Lisboa e com a de Cintra e Praia das

Magas.

Para qualquer lado que me volte vejo ostentar-se
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sobre as ruinas da Lisboa monotona, ronceira, pregui-

cosa e molle de ha vinte annos, um progresso material

e uma riqueza que me deslumbram.

As escolas sao as dezenas, alegres, vastas, moder-

nas ; os hospitaes, museus, e os edificios do Estado,

grandiosos, asseados, severos mas elegantes, e em to-

dos OS aspectos da vida social, desde os seus mais in-

fimos porraenores, ate as manifestacoes mais comple-

xas da sua actividade, se surprehende um elevado

grau de civilisacao e cultura que a riqueza trouxera

atraz de si, transformando costumes, creando exigen-

cias, satisfazendo ambicoes, suavisando males, espa-

lliando aquelle conforto e bem estar que a populacao

da capital testemunbava no ar despreoccupado, alegre,

no bom humor, no desprendimento com que se agitava

nas ruas movimentadas da cidade.

Logo que acaso me deparou um homem que me
pareceu culto, sem preambubjs, apressadamente, fiz-lhe

esta pergunta : Como e que tao rapidamente se operou

esta profunda transformacao ?

E entao o homem, acommodando-se n'um fauteuil,

disposto a tagarelar, fallou assim

:

« Eu Ihe digo . . . na verdade nos iizemos tudo isto

com bem poucol Fizemol-o com intelligencia, escolas

e trabalho. Sim . . . nos chegamos a uma epoca em

que nos convencemos de que precisavamos de traba-

Ihar. Na Peninsula nao havia ja mouros a expulsar.
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A India nao nos mandava ja para aqui nenhuma das

suas riquezas; o Brazil guardava para si as que tinha;

emprestimos ja nao se podiam fazer. At^ uma certa

altura da nossa historia vivemos successivaraente de

todas estas cousas. Quando isto faltou, demos um ba-

lanco a nossa vida. De que podiamos entao dispor?

Tinhamos aqui no continente esta faxa de boa terra,

fecunda e bella, e no Ultramar restava-nos ainda a

materia prima para um grande imperio. Que fazer?

Trabalhar, foi a conviccao unanime, e desatamos entao

a trabalhar.

Primeiramente fizemos escolas, muitas escolas,

porque comprehendemos que o trabalho ^, fundamen-

talmente, intelligencia applicada, e portanto tanto

mais fecundo qaanto mais esclarecida ella for.

Custou um bocado ao principio, porque, emfim —
as escolas custam dinheiro, mas la fomos supportando

algumas privagoes e depressa os frnctos come9aram a

surgir.

Depois transformamos o nosso regimen economico.

Nos nao podiamcs ter industrias, nao tendo no nosso

solo nem carvao nem ferro, nem materias primas, as

industrias aqui haviam de ser necessariamente artifi-

ciaes.

Passamos a desinteressar-nos d'ellas gradualmente,

e voltamos a nossa atteuQao principalmente para a

agricultura e das industrias so as agricolas e pisci-

colas.

senhor comprehende que a situa^ao geograpbica,

sol, cliraa, e que fizeram de n^s um povo mais de

agricultores e de pescadores, do que de industriaes.
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N'esta altura comepamos a estabelecer tratados

de commercio com os outros povos.

Com a Inglaterra e com o Brazil fomos mais lon-

ge, celebramos alliancas, verdadeiras alliancas em de-

vida forma, e para as valorisar fortificamos o trian-

gulo estrategico do Atlantico, Acores-Cabo Verde e

Lisboa.

A conseqiiencia immediata d'isto e que temos na

mao a guarda da maior parte do commercio do Atlan-

tico.

Com as alliancas dominamos todo o Atlantico do

Sul.

E a sombra d'isto, Lisboa aproveitando habilmente

a sua situacao no extremo occidental da Europa e

transformada num grande porto franco, enriquece e

prospera.

Mas nao nos limitamos nos, men caro senhor, a

pensar so em Lisboa; pensamos tambem no resto do

paiz. Os vinhos, a nossa grande riqneza outr'ora,

comecavam a vender-se pouco? Xao importa. Passa-

mos a cultivar fructas com que invadimos os mercados

dos paizes do norte.

E para la mandamos todas as que produzimos,

verdes, seccas, em conservas.

Tinbamos uma organisacao administrativa centra-

lisada que tolhia as iniciativas locaes. Demos autono-

mia de administracao as provincias que sao hoje uma

especie de pequenos estados.

E que ^ curioso e que havia antigamente entre

ellas rivalidades. Pois sabe para que Ihes deram agora

as rivalidades ? Para se excederem umas as outras na



DO ROCIO AO CHIADO 57

perfeigao dos seus services publicos, no desenvolvi-

mento da sua instniccao, no progresso material das

suas povoacoes.

Dispunhamos nos portuguezes d'um capital de cuja

importancia nao nos tinhamos apercebido outrora,

e que so por si vale milhoes

!

Este capita], meu caro senhor, e o sol, este mara-

vilhoso sol de Portugal, este ceu purissimo que a na-

tureza nos concedeu, este clima suave e doce que

nunca apreciamos sufficientemente I Pois isto e a ma-

teria prima do turismo e o turismo e hqje a mais lu-

crativa industria I

Agora alguma coisa fiz^mos ja.

Todo paiz e viajado no inverno e na primavera

por estrangeiros de toda a parte do mundo, e o Esto-

ril a estacao d'inverno que a todas as estrangeiras e

preferida.

Administrativamente tern hoje uma autonomia

maior ainda do que as provincias.

Toda a regiao desde a Parede pelo Estoril ate

Cintra e Praia das Magas tern uma organisagao ad-

ministrativa propria, quasi independente, que tem

produzido fructos preciosos. E' la a gente da terra

que se governa, que cobra receitas, que as applica

exclusivamente aos melhoramentos locaes, que explora

o jogo— porque lia jogo— que edifica palacios, ho-

tels, casinos, e que ve dia a dia engrossar a corrente

de forasteiros.

Hoje nos temos caminhos de ferro tao rapidos e

confortaveis como os da Inglaterra, estradas tao boas

como as da Franya, escolas tao numerosas como as
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da Suissa; para cada urn de nos a vida e mais facil,

trabalho melhor remunerado. As nossas necessida-

des sac maiores, mas a sua satisfa^ao ^ mais facil.

Em Portugal, trabalha-se. .

.

Senti que o meu coracao se emocionava fortemente

pensando no esforco gigantesco que fora precise a

uma gera^ao para realisar esta obra collossal ! Os

olhos humedeceram-se d'alegria, os nervos vibraram

com mais forca, o coracao palpitou com mais pressa,

as ideias confundiam-se um momento no cerebro, e,

serai-inconsciente, atordoado, percebi que despertava

quando da rua chegava aos me us ouvidos a voz aba-

r)^tonada d"um cauteleiro, gritando:

— Olha 1425 !

— Quem quer o 1425 ?

— Sao 12 contos. .

.

Entao fechando os olhos para nao ver, tapando

OS ouvidos para nao ouvir, no agasalho tepido das

roupas, fiquei meditando nos destines d'um povo que

persiste em esperar docilmente que a fortuna Ihe ve-

nha uma bella semana, do rodar caprichoso d'uma es-

phera de loteria

!

13—2—911.



A dama dos sapatos roxos

Ante-hontem, as 2 horas da tarde, na rua do Ouro,

a uma esquina estavam parados dois rapazes trocando

palavras breves, rapidas, sera tirar os olhos da porta

d'uma papelaria que ha em frente.

Eram dois moyos de aspecto vulgar, d'esses que

a tarde sobem e descem a Rua do Ouro ao encontro

das mulheres; dois exemplares d'essa caracteristica

ra^a de mancebos que desafiam o mais sagaz espirito

a decifrar, observando-os, qual a mysteriosa occupa-

9ao seria em que empregam a sua actividade.

Um d'elles trajava com elegancia. chapeu de

coco era baixo e de aba larga como usam os filLos

dos millionarios de Pittsburg : o sobretudo cintado e

de grandes botoes d'osso corao o dos figurinos de

Boutet de Monvel, e as cal(;;as eram largas em baixo

ao feitio dos rufias da Mouraria, e voltadas, como exige

a moda desde que um alfaiate em Londres decretou

que para o mundo inteiro bouvesse lamas permanen-

tes e que para as calgas descesse a ida e volta dos

collarinhos.
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Na mao, cal9ada de grossa luva ingleza, uma ben-

gala de Malaca com castao de vermeil^ e como pedes-

tal um par de sapatos de polimento americano, forma

Boston, em feitio de parenthesis com grandes la^arotes

de seda preta.

outro tinha ama toillete mais modesta. Sobre-

tudo escuro e liso, de gola de velludo preto, cal9a de

riscas, chapeu de coco tambem preto e de aba discreta.

Nas maos, em logar da bengala entalada debaixo do

braco, segurava um papel e um lapis.

Quando passei ouvi-o perguntar a meia voz :

— Qual queres?

— Pretas, a jour, respondeu baixo o janota.

Fiquei altamente intrigado

!

Que poderiam fazer ali aquelles dois homens com

ar de conspiradores, trocando estas palavras enygma-

ticas, e traduzindo na insistencia com que fitavam a

porta da papelaria uma anciedade estranha

!

Do que se trataria?

Seria um « complot > ?

Passado um quarto d'hora surgiu a porta da pape-

laria uma raulher elegantemente vestida, uma figuri-

nha gentil que parecia arrancada as paginas d'um

d'esses numerosos jornaes de modas com que os cos-

tureiros da Rue de la Paix invadem o mundo inteiro.

Na cabeca trazia como chapeu um cesto de papeis in-

vertido, e em velludo preto, com uma grande pluraa

branca, e como vestido uma peca do mesmo velludo

cingida ao corpo— escandalosamente cingida — que

dois grandes botoes iingiam apertar no peito. pas-

so era difficil, travadinho, o necessario apenas para
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deixar apparecer, ao andar, por baixo da faxa aper-

tada da saia, um sapatinho de cor ... de cor . . . de

cor roxa !

Metteu a dama elegante a uma das travessas da

Baixa e logo na sua peugada seguiram os dois cava-

Iheiros do « complot. »

Pareceu-me entao comecar a comprehender.

Seria isto um caso vulgar de persegui^ao, um
sport de todos os dias para muitos janotas alfacinhas,

de que tanto se queixam as vezes as mulheres e de

que tanto abusam sempre os homens em LisboaV

Nao ha certamente capital onde as mulheres ele-

gantes sejam mais perseguidas do que em entre nos.

Mas de quem sera a culpa?

Sera da mulherV

Sera do homem?

E talvez da moda.

Ha certas mulheres a quem a coquetterie insinua

que estas perseguigues sao um preito, uma homena-

gem, uma consagracao, e que intimamente gosam a

Ventura de se saberem admiradas.

E entao em volta d'esta idea comega trabalhando

por um lado a sua phantasia, por outro a sua modista.

A toilette inventa-se, estuda-se, desenha-se e exe-

cuta-se para attrahir e deslumbrar o homem. Mas para

deslumbrar pelos sentidos ou por uma reserva de

mysticismo contemplativo que a despeito do positivis-

mo moderno, reside sempre no fundo da nossa alma.

At^ uma certa epoca a toilette e a moda tinhara

creado e exploravam uma arte puramente convencio-

nal, e emquanto a civilisa(?ao e a moral iam transfer-
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mando laboriosaraente a sensualidade no amor-senti-

mento, ell as viam crear-se e desenvolver-se na miilher

pudor-virtude.

amor nao foi sempre desde o principio do mnndo

«o nobre sentimento que. . .» que elle ^ hoje como

sentimento e como elevacao e urn producto, uma con-

quista de muitos seculos de civilisacao e de rafinement

intellectual e moral.

E foram ellas — a civilisacao e a moral— que pu-

rificando e enobrecendo o amor, foram creando e des-

envolvendo a seu lado o pudor da mulher.

Ora ate a certa altura a moda ajudava n'esta no-

bre tarefa.

Na arte convencional que ella creou tudo tendia

ate ha pouco tempo a occultar a anatomia da mulher.

As saias de balao que as nossas avds usavam po-

diam ser altamente ridiculas, e eram, mas occultavara

a anatomia da mulher.

As mangas com o feitio dos presuntos de Lamego

podiam ter fazenda a mais, mas mascaravam discreta-

mente a forma anatomica do braco.

Ate aqui a mulher mostrava-nos apenas a cara, e

na cara concentrava todas as preocupaQues de agradar.

Agora tudo mudou. Aquillo que ella mais occulta de-

baixo dos monumentaes chapeus modernos e precisa-

mente a cara

!

Sempre, ate ha pouco tempo, a moda acceitou e

consagrou os principios fundamentaes do pudor, e per-

mittiu assim que a moral conseguisse fazer confinar

as idealisapoes da mulher em materia de amor, dentro

da atmosphera purificante e perfumada do sentimento.
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Nos ultimos tempos tudo isto se modificou, e a

transformacao que nas toilettes se deii, e certamente

a mais profunda que a moda tern soffrido.

A moda abandonou toda essa velha arte conven-

cional e passou a inspirar-se, como todas as outras

artes, na natureza e no realismo.

Fingindo que veste uma mulher a moda despe-a.

Fingindo que veda aos nossos olhos os mysterios da

sua anatomia, ella desvenda-os, e se juntamente com

estas toilettes collantes que inventou, confecciona cha-

peus que Ihes tapam a cara, e apenas para que a gente

nao veja corar as que forem mais timidas.

Isto tem corao consequencia immediata chamar a

phantasia e a attengao da mulher para um novo ge-

nero de preocupa^ues.

Se ate aqui a vaidade da mulher formosa estava

no rosto, ella agora esta no seu corpo inteiro. Se sa-

bendo-se formosa era a cara que ella ambicionava

melhor mostrar, sera para o seu corpo que se volta-

rao agora essas preoccupapoes. E depois da travadi-

nha, passara a usar calpas, e depois das calpas, cal-

pao e meia, para depois do calgao e meia aguardar

com esperan^a o dia em que a moda Ihe permitta usar

apenas meias

!

Que a moda acha poucos ainda os mysterios des-

vendados ve-se ja no cuidado de prescrever modas

nao so para as pe9as de vestuario que habitualmente

se devem ver, mas tambem para aquellas que s(5

por. . . indiscripgao podera ser vistas. E este cuidado

disfarga o convite. . . a indiscrip^ao.

Assira ^ que a «toilette» moderna, sendo talvez
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um «raffinement» de gosto e de arte, e acima de tudo

um ataque psrigoso ao pudor da mulher, porque con-

duz o seu espirito a concepcoes na arte de agradar,

que destroem no seu intimo as velhas formulas afFe-

ctivas e sentimentaes do amor.

Emquanto eu fazia estas considera^oes os dois

cavalheiros da esquina tinham percorrido a Baixa in-

teira atraz da dama dos sapatos roxos. Outros se Ihe

foram juntando pelo camiuho. e eram ja mais d'uma

duzia OS que as 5 horas da tarde a seguiara no laby-

rintho dos Armazens Grandella. E coisa curiosa

!

Sempre que um chegava de novo e se aggregava ao

grupo. dizia ao ouvido do do lapis qualquer coisa que

elle logo passava ao papel, emquanto tirava da bolsa

algumas moedas, que llie deixava cahir na mao.

Com as maos carregadas de embrulhinlios aper-

tados em fitas de cores, decidiu-se final mente ao fim

da tarde, a dama elegante a aguardar n'uma paragem

um carro electricto, e foi entao que eu vi a ancie-

dado desenhar-se com mais vigor na cara de todos os

'seus perseguidores.

Uns houve que pararam tambem na esquina, ou-

tros foram-se installar na esquina opposta, varios

desceram alguns metros da rua e dois d'elles perto

da linha, fingiam esperar tambem um carro, estabe-

lecendo em volta da dama um cerco de olhos curiosos

e vigilantes, como os das vedetas d'um acampamento.
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Quando vi que ella fazia signal, para parar a um
carro aberto, aproximei-me mais, para nao perder o

desfecho de todo este enygma, e foi entao que aos

meus olhos foi dado observar uma das mais interes-

santes scenas das que nas ruas se passam.

Com as maos ambas agarradas as hastes verticaes

do carro tentava a mulher elegante lan9ar um pe ao

estribo. Mas, oh deceppao

!

Era impossivel 1

Debalde procurava ella levantar um p^ a altura

do estribo. Obstinadamente a faxa apertada da saia

Ih'o collava ao paviraento duro da calpada.

Tentava subir com o outro pe e o resultado era o

mesmo !

Ja o conductor do carro se impacientava e com a

mao na campainha ameapava fazel-o seguir e deixal-a

na rua. Toda a gente que ia dentro se voltava a dis-

fructar as peripecias d'esta lucta entre a mulher e a

saia. Nos passeios a multidao gulosa de imprevistos,

parava com um sorriso nos labios, e os rapazes tendo

fechado mais o cerco, curvavam-se como a pedirem

dquelles sapatinhos roxos um gesto de piedade para

esta victima da moda.

Foi entao que a dama teve um gesto heroico, e

sem cerimonia, n'um movimento decidido e energico.

n'um assomo de impaciencia, desceu uma mao, pegou

na dobra da saia, ergueu-a at^ ao joelho, langou a

perna direita assira livre ao estribo, libertou a seguir

pela mesma forma a perna esquerda, levou-a ao piso

do carro e sentou-se finalmente com a face levemente

afogueada e um ar triumphante e victorioso.

6
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Ganha a banca ! comecou gritando o rapaz do pa-

pel. Ganha a banca ! a mulher leva meias roxas . .

.

ninguem jogou no roxo. , . E o zero da roleta; ganba

a banca ...

Ha alguem que pense nao terem as saias entra-

vees nenbuma utilidade?

Mas entao os viciosos da roleta expulsos das ca-

sas de jogo pela policia, como haviam elles de matar

vicio se nao fossem estas saias entravees que tao

graciosamente Ibes permittem jogar as cores com as

meias das mulheres

!

E foi assim que eu tive conbecimento da moda

recente para as mulberes, de usarem os sapatos da

mesma cor das meias.

20-2-911.



Quando os animaes falavam . .

.

No tempo em que os animaes falavam houve um

dia lima brilhante reuniao no parque do castello do

Bom Repouso, perdido nos confins da floresta do Echo

Mysterioso. Nao dizem as chronicas da epocha se foi

om five-o-clok, um raoiU, uma soiree ou uma partida

de hrigde. Dos vagos e raros informes que ate nos

chegaram, o que se sabe apenas e que nunca aquelle

casal de pavoes que habitava o sumptuoso parque do

Bom Repouso, vira attingir tao grande altura a sua

gloria mundana.

Durante quasi toda a tarde, e grande parte da

noite, foi enorme a quantidade de animaes que enchiam

as ruas e avenidas do bello parque, emquanto pela

faxa prateada do regato, que o cortava a meio, vinham

chegando, de todos os recantos da floresta, patos, cys-

nes, peixes rubros de aquario e mosquitos; e dos ares,

como aeroplanos, nao cessavam de descer a cada ins-

tante aguias, pombas e pardaes.

Era nas proximidades do carnaval ; e como o acaso

da conversa cahisse sobre este assumpto, um macaco
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ladino, descendo em cambalhotas por entre a ramaria

d'um raagestoso cedro, com a casca d'uma banana

entalada entre os dentes agucados e brancos, vein to-

mar parte n'ella tambem, emquanto acabava de 1am-

ber gulosamente os dedos lambuzados ainda com o

recheio da abandonada casca.

— melhor que nos tinhamos a fazer, — disse elle

— era brincarmos tambem o carnaval, organisarmos

um baile de mascaras.

Todo auditorio pareceu ficar um pouco surpre-

hendido e hesitante. Mas elle, decidido, continuou

:

— Havia de ser uma festa encantadora ! E seria fa-

lada em todas estas redondezas, minha senhora— ac-

crescentou — dirigindo-se a madame Pavao.

Porque nao havemos nos de imitar os homens, ao

menos uma vez por anno? Nao teem elles tres dias

de liberdade para fazerem o que Ihes appeteca ? Pe-

dem-nos elles licenpa para se mascararem do que mais

Ihe agrade ? — para fingirem mesmo de animaes come

nos ? Que, pelo menos uma vez no anno, nos seja per-

mittido fingirmos de gente, e demonstrarmos ate que

somos victimas d'uma grande injustipa.

Porque na realidade elles sao animaes como nos.

Racionaes, chamam elles aos do genero humano,

irracionaes dizem elles de nos, como se fossem elles

OS possuidores unicos de todas as faculdades e de to-

das as virtudes

!

E entao a fidelidade do cao? Pode, porventura, a

fidelidade dos homens comparar-se a do cao?

E a magestade do leao? Onde fica a magestade

dos homens comparada com a sua?
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E a dedicagao maternal da gallinha ?

E a formosura deslumbrante de v. ex.*?

— Oh, sr. Macaco ! Nao seja lisongeiro, atalhou

madame Pavao espanejando as azas.

— Falo-lhe sem lisonja, minha senhora
;
tudo o que

em V. ex.* ha de bello e natural, e verdadeiro, e reaL

E que ha no genero humano de poetico, de har-

monioso que se possa comparar ao melodioso canto

das aves?

Nao nos faltam elementos para organisarmos uma

festa maravilhosa, basta apenas que V.*^ Ex.*^ o

queiram.

E tao eloquentes pareceram estas palavras, que

logo se resolveu organisar um grande baile, o primeiro

baile de mascaras dos animaes.

Do que foi esta interessantissima festa nao seria

hoje facil fazer-se uma ideia, se um acaso providen-

cial nao me tivesse trazido 4 mao o seu cotnpte-rendu

n'um jornal da epocha.

Vejamos o que nos diz o nosso collega que no

Correio da Floresta redigia o carnet-mo7idain.

Eis que elle escreveu

:

« Foi a todos os respeitos notavel a brilhantissima

soirSe masquee que hontem se realisou no sumptuoso

castello do Bom Repouso, propriedade do nosso amigo

e illustre diplomata sr. Pavao.

« Tudo que a Floresta do Eoho Mysterioso conta

de mais smart se deu rendez-vous nos saloes do Bom
Repouso.

< Desde as 8 horas da noite que o bello parque se
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achava deslumbrantemente illuminado a pyrilampos e

4 moda do Minho.

< Na ante-camara do salao reservado as dancas

tocava uma bem afinada orchestra de cigarras, sob a

direc9ao do notavel maestro Grillo, e no meio da noite

fez-se ouvir, sendo muito applaudido, um orpheon de

que faziam parte mademoiselles Canarios, Rouxinoes,

Toutinegras, etc. e os srs. Melro (Bico Amarello),

Periquito, Pardal, etc.

< Em seguida tivemos o prazer de ouvir o sr. Pa-

pagaio assobiar alguns compasses da marcha da Aida,

e apregoar como um verdadeiro virtuosi, a linda can-

gao : « Quer carapau ? >

« Depois ainda nos mimoseou com alguns trechos

dos Palhagos, que canton na sua bella voz de baixo, o

sr. Cao da Serra, acompanhado ao piano por mr. Fox-

Terrier, addido d'embaixada.

« Pelas 3 boras da madrugada os nossos affazeres

obrigaram-nos a retirar, mas, pelo entrain com que a

esta bora continuavam ainda as dansas, e de crer

que esta brilhante festa se prolongue ate muito

tarde.

«Entre a assistencia lembra-nos de ter visto, os-

tentando riquissimas toilettes e mascaradas com muito

espirito, as seguintes pessoas : Madame Pavao, de

dama elegante, riquissima toilette pailletSe or, com

uma forraosissima mascara babilmente confeccionada,

no Institute de Belleza de madame X.

« Madame Vibora, n'um caracteristico traje de

velha sogra, mascara com sobrecenho carregado, na-

riz de largas narinas, arrebitado, que percorria as
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salas cerrando os punhos e dizendo aos rapazes :

senhor e um monstro I

< Madame Arara, n'uma espaventosa toilette de

variegadas cores, com uma bella mascara de provin-

ciana rica.

« Mademoiselles EDguias, de meninas da Baixa,

muito comprimidas em duros espartilhos, muito taga-

relas, e com umas lindas mascaras de cera cobertas

de creme Simon.

« Mademoiselle Cegonha, de velha solteirona com

OS cabellos pintados, carmim nas faces, toilette dernier

cri alraofadada a algodao em rama, etc., etc., etc.

« Entre os cavalheiros devemos especialisar :

sr. Camello, de grande banqueiro, carregado de joias

de brilhantes, mascara larga e cheia.

« sr. Urso, de estudante applicado, com grandes

oculos e alguns livros debaixo do bra^o.

«0 sr. Burro, mascarado de homem de lettras,

com opulenta cabelleira, barba, mal tratada, gravata

preta em no, e uma enorme penna de pato com que

vae escrevendo profundos pensamentos nos leques das

senhoras.

c sr. Leao, de conquistador, n'um elegante traje

da ultima moda, juba apartada em risca ao meio

da cabega, monoculo e bigode rapado a americana.

sr. Papagaio, de orador politico, com sobreca-

saca e uma pasta cheia de jornaes velhos debaixo do

brapo, que entrou na sala dizendo : Apoiado ! Apoiado !

«Etc., etc., etc.»
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Ora foi deveras lastimavel que o chronista nao

tivesse assistido ate ao final da festa, porque deixou

assim de nos narrar um curioso incidente que mais

tarda se deu, e de que so raras pessoas tiveram co-

nhecimento.

Foi caso que um grupo de macacos, depois de

todos OS convidados tirarem as mascaras, planearam

e puzeram em pratica uma d'estas phenomenaes par-

tidas que so em cerebro de macaco se podia gerar.

Apanhando todos os outros animaes entretidos

com a animacao das valsas, foram-se as Caracas e,

com uma brocha, pintaram o interior de todas ellas

com colla forte.

E, quando depois d'isto feito, maior era a alegria

que reinava nos saloes do Bom Repouso, corae(?aram

a gritar, todos a um tempo : Ahi vem os homens! Abi

vem os bomens ! Ponbam as mascaras ! Ponbam as

mascaras depressa

!

E' difficil descrever o panico que estas palavras

produziram, e o que foi a pressa e a precipitacao com

que todos os animaes correram a afivelar as Cara-

cas.

E so quando, olbando para as portas, viram os

macacos a rir, a rir as gargalbadas, comprebenderam

a partida de que baviam sido victimas.

Serenando um pouco, preparavam-se todos para

voltar a folgan9a, quando de differentes pontes da
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sala comeQaram a partir vozes : Eu nao posso tirar

a mascara ! I

Esta caraga nao quer sair

!

que e verdade ^ que nao houve forcas animaes

— nem as haveria certamente humanas — que con-

seguissem arrancar-lbes as mascaras dos focinhos.

Que fazer entao?

Muitos foram os alvitres, mas so um teve a appro-

va^ao unanime dos animaes

:

Virem todos por este mundo fora continuarem a

fingir de gente.

E foi realmente o que em seguida fizeram todos

OS convidados d'aquelle memoravel baile no castello

do Bom Repouso.

E assim ^ pois, que por culpa dos macacos, nossos

illustres avos. segundo Darwin, nos topamos hoje tanta

vez por este mundo com todos estes animaes a fingi-

rem de gente

!

6—3-911.





Carta aberta sem politica

Ex.*"o Sr. governador civil de Lisboa.

Dirigindo-me a v. ex.* apresso-me a tranquillisar

seu preoccupado espirito justamente alarmado pe-

rante a perspectiva de ser for^ado a ler esta carta.

que

!

Mais uma ! — Podera v. ex.* dizer, com urn natu-

ral gesto de enfado. Todavia eu nao venho, ex.™° se-

nhor, solicitar pelo cofre de beneficencia urn subsidio

para « uma pobre raulher com oito filhos. . . etc. » Eu
nao venho pedir uma passagem em caminho de ferro

para a terra da naturalidade, a um indigente das mi-

nhas relacoes. Nao pe^o trabalho para os que o nao

teem, pao para os que o nao podem comprar, nem di-

nheiro para os que o nao podem ganhar.

Nao pepo raesmo que se adopte outro uniforme

para a policia civica, nem uma carta de recommenda9ao

para qualquer ministro apresentando um pretendente

infeliz.

Nada d'isto, sr. governador civil. Eu venho sim-
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plesmente reclamar de v. ex.* a liberdade de dormir, e

assegurar-lhe que mandaria deitar uma duzia de fo-

guetes, se amanha, a todas as esquinas da cidade, os

meus olhos pudessem ler o seguinte aviso

:

For este nieio se da conhecimento ao publico de que

S prohibido periurbar de qualquer forma o socego da ci-

dade depois da meia-noite.

Para execugdo d'esta determinagdo ter-se-ha em vista

:

a) Que depois d'aquella hora, e expressamente pro-

hibido aos autotnoveis servirem-se dos signaes d'alarme,

sejam elles de que especie forem, e que, em todas as cir-

cumstancias em que tiverem de transitar pelas ruas

da cidade, regulardo a sua velocidade de modo a evita-

rem desastres, visfo que o facto de ndo se poderem ser-

vir d'aquelles signaes, ndo os exclue da responsabilidade

que Ihes caiba nos mesmos desastres.

b) Que so as carruagens de praga ou particulares,

munidas de rodas de borracha e permittido transitar de-

pois d'aquella hora.

E que, d'uma maneira geral, se lembra a todos os

cidaddos que, depois d'aquella hora, quem quer dormir

tern direito a dormir, e quem ndo quer ndo tern direito

de impedir aos outros.

governador civil de Lisboa.

Ha certas ruas de Lisboa onde a liberdade de dor-

mir nao esta sufficientemente garantida, e eu parto do

principio, 6 claro, que esta ^ uma das liberdades fun-

damentaes, para todos aquelles que precisam de tra-

balhar.
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Mas para melhor esclarecer v. ex.* eu conto a mi-

nha historia.

Como ! ! V. ex.a faz mengao de se apavorar ?

Corro de novo a tranquillisal-o.

Sim, eu sei que estas simples palavras evocam no

espirito de v. ex.* terriveis pesadellos

:

Quando um pretendente resolve contar a sua his-

toria ^ uma verdadeira tragedia! Em geral essa his-

toria come9a nos tempos egypcios, e os mais genero-

sos iniciam-n'a quanto muito, na antiga Grecia!

E nao ouse ninguem interrompel-os ! Porque entao,

para atarem o fio da meada, comecarao novamente a

narrativa nos tempos do primeiro Pharao

!

Eu serei muito mais generoso do que elles todos.

Comegarei a minha historia n'um dos dias da semana

passada.

Morava eu ha oito dias n'uma das ruas mais silen-

ciosas e tristes da cidade, e podia-me considerar um
homem feliz. Mas o brilho da civilisa^ao deslumbrou-

me. Quiz estar em contacto com ella a todo o instante,

quiz sentir palpitar a cada momento a vida d'uma

capital cheia de mysterio para os espiritos simples, e

mudei entao para o centro da cidade, para uma das

suas ruas de mais movimento, cujo nome nao indico

para nao a desacreditar.

Oh I que tern sido a minha vida desde entao

!

Imagine v. ex.* que ha ja oito dias que nao durmo

!

Toda a noite, para baixo e para cima, subindo e

descendo, passam carros e automoveis que me poem
em sobresalto com o estrondo das rodas chapeadas de

ferro batendo castanholas nos parallelipipedos espa9a-
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dos e duros da calcada, com o barulho de ferro vellio

dos motores e engrenagens ou com o som cavernoso

das suas gaitinhas e trombetas

!

Eu nao reclamo — e claro — contra a ideia de elles

passarem pela minha rua as horas que Ihes appetepa.

Essa liberdade reconheco-a. Mas o que profundamente

me intriga e que as duas e tres horas da madrugada,

com a rua completamente deserta, elles vao d'um ex-

tremo ao outro tocando corneta desesperadamente,

n'uma furia musical que ouso julgar um pouco deslo-

cada do meio.

Para que e que um automovel toca a trombeta ?

Naturalmente para que os transeuntes se affastem.

Ora se nao ha transeuntes, nao ha motivo para musica.

Eu sei que se v. ex.^ tentar alguma coisa n'este

sentido ha de haver uns homens de casacao com gola

voltada para cima, de barba crescida e mal tratada,

e um chapeu de feltro preto deitado sobre os olhos,

que hao de clamar que isso e um attentado a liberdade.

Deixe-os v. ex.^ falar.

E um bello dia, reuna-os no seu gabinete, junta-

mente com os chauffeurs e cocheiros — que tambem

hao de protestar — e queira v. ex.^ falar-lhes assim

:

« Mens caros senhores : eu tenho estado muitas

vezes em Paris, Londres e Berlim, onde o movimento

de vehiculos e muito maior do que em Lisboa, e nunca

reparei que isso perturbasse o somno dos que acham

que a noite se fez para dormir.

« Eu nunca estive em Bombaim, mas sei que la —
ja ha muitos annos — nao se permitte que os carros
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de praga deixem de ter rodas de borracha, e Bom-

baim, mens senbores, nao e na Eiiropa, centre da ci-

vilisagao, e na Asia.

« Tenbo estado por varias vezes na Suissa, n'essa

Suissa que os senbores dizem ser o modelo das demo-

cracias, e nao conbe^o paiz no mundo onde seja maior

numero dascoisas que sao probibidas. >

N'esta altura v. ex.* ba de reparar que os bomens

se mostram incredulos, e entao continuara

:

< Os senbores querem factos ? Querem provas ? Pois

eu Ib'as dou

:

« Uma vez passeava eu por uma das pittorescas

estradas que seguem ao longo das margens do lago

Lemann e quando me approximava de Montreux, farto

de encontrar pelo caminbo varios disticos com probi-

bigoes d'isto e d'aquillo, probibigao para os automo-

veis de andar a mais de tantos kilometros a bora,

probibi9ao de cortar as flores dos jardins publicos,

etc., detive-me um momento admirando uma cascata

natural que bavia ao lado da estrada.

« Era um regato estreito e rapido que corria da

Serra pelos lados de Les Avants, e que perto da mar-

gem se precipitava d'uns trinta metros de altura,

correndo por baixo da estrada em viaducto, ate se

perder nas aguas crystalinas do lago.

« Pois ao lado da estrada, n'um poste, estavam ea-

criptas estas palavras

;

Defense de salir I'eau de la riviere

!
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«E que e mais curioso e que a agua d'este re-

gato era tao barrenta e suja, que ao desaguar no lago

deixava ate meio, uma mancha amarellenta em forma

de leque, que maculava a sua habitual limpidez.

»

Oh diabo ! Os homens parece que ainda nao estao

convencidos ! dira v. ex.a com os seus botoes, termi-

nando de proferir aquellas palavras.

Entao devera v. ex.^ lancar mao d'um recurso he-

roico.

V. ex.^ apertara a sua sobrecasaca, enfiara a mao

direita entre o primeiro e o segundo botao, levantara

a mao esquerda com o indicador apontado ao ceu, em-

pertigara o tronco, e arrancando do fundo do peito a

voz das occasioes solemnes, v. ex.^ falar-lhes-ha assim:

« Meus senhores, nao devemos esquecer nunca que

ja J. J. Rousseau dizia :
— Alargar os dominios da

liberdade collectiva e restringir as liberdades indivi-

duaes. Alimentam-se uma da outra. Quanto mais se

desenvolver a primeira tanto mais se limita a se-

gunda.

»

Eu nao sei se Rousseau disse isto. Mas elles nao

sabem melhor e v. ex.^ te]-os-ha conseguido con-

vencer com esta citapao erudita.

Com effeito, os homens hao de concordar que se

philosopho disse aquillo, efFectivamente nao devem

OS automoveis tocar buzina depois da meia noite, e

d'este modo muita gente em Lisboa tera a alegria de

saber que podera passar a dormir a noitinha socegada.
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* *

Ja que estou com a mao na massa — nao na da

Casa da Moeda nem na do porteiro do ministerio das

financas, mas n'esta massa de que se fazem folhetins

— aproveito a occasiao para apresentar tambem a v.

ex.* um pedido que diz respeito a loteria.

Eu ja tive a coragem de escrever oito colunas de

prosa, compacta, para demonstrar que a loteria era

immoral.

Nao vi que ninguem se commovesse, d'onde eu

concluo que nao sou eu o que n'este assumpto tenho

razao.

Mas que eu pediria a v. ex.a era outro aviso

em que se lesse, pouco mais ou menos, o seguinte

:

Previne-se o publico de que nao mais serdo concedi-

das licengas para venda de loteria nas ruas, sendo as

mulheres e aos invalidos.

Os homens validos que actualmente se occupain d'esse

mister sdo convidndos a procurar noufras occupacoes

mais consenfaneas com a sua validcz os sens tneios de

subsistencia.

governador civil de Lisboa.

Porque, creia v. ex.*, no fundo ^ repugnante que

se privem os invalidos de exercerem assim um com-

mercio que os poderia talvez affkstar da mendicidade.

6
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e nao e menos repugnante que a gente se veja obri-

gado muita vez a comprar uma cautella de trez que

esses homens validos nos offerecem, so com medo que

elles nos desanquem.

E verdade que isto nao resolve a questao social,

mas tera pelo menos a virtude de fortalecer melhor

argumento de caridade, com que se costuma defen-

der habitualmente a existencia immoral da loteria.

13-3-911



O relogio escangalhado

Eu tenLo em casa, no meu escriptorio, um velho

relogio de parede < Imperio » que conservo com gran-

de estimagao.

E uma pega de boa mechanica ingleza, feita em

Londres ha um seculo, herdada de meu avo, que ja o

tinha tambem em grande apre90 porque nunca appa-

relho houve que trabalhasse com tanta regularidade

como aquelle.

N'um relogio a regularidade, o isochronismo, ^

tudo.

Toda a gente perdoara ao seu relogio que tenha

uma caixa mais ou menos artistica, que o timbre da

campainha com que marca as horas seja mais ou me-

nos sonoro.

que ninguem desculpara ^ que a marcha dos

sens ponteiros deixe de acompanhar, com pontualidade

e precisao, a marcha do grande relogio d'algibeira a

que 03 sabios chamam o Sol.

Ora este meu relogio, com um glorioso passado

de pontualidade e methodo, ha una tempos para ca,

comegou a trabalhar mal.
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Teve a coisa principio n'uns roucos mysteriosos

que se faziam ouvir as vezes, dentro da caixa, entre

tic-tac isochrono do pendulo.

Outras vezes era um ponteiro que se immobili-

sava, emquanto o outro seguia regularmente o seu

curse. Passado algum tempo, espontaneamente, la

continuava de novo a girar, mas era precise entae

acertal-o, porque nem sempre coincidiam estas mar-

chas e paragens com as horas justas que Ihe compe-

tia marcar.

Outras vezes ainda, era a campainha que emmu-

decia, quando nao Ihe dava na sonora gana para

bater doze horas as quatro e meia, ou duas horas as

enze da noite.

Se eu per acaso Ihe mexia, as engrenagens em-

perravam, e nao havia meio de o fazer andar. Algu-

mas horas passadas, espontaneamente, continuava de

novo a trabalhar.

Convenci-me que era uma doenpa, doen^a propria

da sua velhice talvez, e tirando-me dos mens cuida-

dos, lancei mao do unico remedio que conheco para

doengas de relogios. Deitei-lhe azeite, muito azeite,

em todas as rodas, eixos, engrenagens, etc.

Foi urn remedio milagroso ! E durante uma sema-

na a minha alegria nao teve limites, vendo voltar o

men velho relogio de familia aos seus honestos ha-

bitos de regularidade e precisao dos tempos anti-

ges.

Mas no fim da semana, precisamente no sabbade

k meia noite, acabando de dar as doze horas, os pen-

teiros immobilisaram-se de repente e o pendulo esta-
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cou, como se uma mao mysteriosa viesse detel-o no

exercicio das suas proveitosas funcQoes.

Deitei-lhe azeite e nada. Dei-lhe a corda toda, ia

quasi estalando a mola, e o resultado foi o mesmo.

Que fazer entao ?

Era domingo e nao podia por isso mandal-o a um
relojoeiro. De modo que resolvi aguardar um dos dias

da semana seguinte para isso.

Mas nao foi preciso.

No domingo, a meia noite, com grande pasmo meu,

velho relogio, sem que ninguem Ihe mexesse, come-

90U de novo a caminhar, como se a mesma mao mys-

teriosa viesse dar-lhe um safanao. Caprichos de relo-

gio, pensei eu com os mens botoes, e nao liguei mais

importancia ao caso.

Mas na semana seguinte o mesmo facto se produ-

ziu, e exactamente nas mesmas condigoes I Fiquei en-

tao ja mais intrigado ;
mas muito mais ainda quando,

no decorrer do tempo, vi todas as semanas a meia

noite de sabbado, o relogio parar, para continuar de

novo a encher-me a casa com o timbre alegre da sua

campainha passadas as vinte e quatro horas do cos-

tume. Mais propriamente do que um capricho, isto

transformava-se assim n'um enigma que a minha cu-

riosidade nao podia soffrer que nao decifrasse. E para

isso me entendi entao com o meu relojoeiro.

« Mande-m'o ca, disse o homem. Isso ha de ser po.

Naturalmente precisa de ser limpo.»

E uma bella manha, dispuz-me a enviar-lh'o, pelo

que chamei a minha criada para ella me mandar vir

um mo90. Mas n'esse dia nao pode ser. A minha
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criada tinha saido. Era o dia do descanso semanal

para as criadas de servir.

No dia seguinte mandei chamar um mogo de fre-

tes, mas tambem nao pode ser porque era o seu dia

de descanso semanal.

Nao faz mal, disse ca commigo, vae amanha.

No outro dia veio effectivamente o mopo, mas

ainda nao foi possivel fazer sair o relogio de casa

porque elle me declarou que era o descanso semanal

da corda e do chingui^o.

Nao faz mal, vae amanha, repeti.

No dia que seguiu tambem nao foi possivel. Era

descanso semanal do sol, que todo o dia passou en-

coberto atraz das pesadas nuvens que vinham do sul,

descarregando, de quarto em quarto d'hora, diluvios

sobre a cidade.

Nao faz mal vae amanba.

No outro dia consegui que o meu apreciado relo-

gio saisse de casa. Mas ainda d'esta vez nao pode ficar

no estabelecimento. Era o dia do descango semanal

dos relojoeiros, estava o estabelecimento fechado. E
la voltou por isso o mo(?o com o relogio para casa.

No outro dia foi o dia do meu descanso semanal,

pelo que nao pensei no caso. Seguiu-se o dia do des-

canso semanal do meu porteiro, que devia abrir a meia

porta da rua, sem o que o relogio nao podia passar,

motivo pelo qual nao foi possivel ainda n'esse dia

resolver este ja complicado assumpto.

No dia que se seguiu era outra vez o descanso

semanal das creadas.

No outro o dos moQos de fretes, e assim successi-
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vamente, de mode que este modesto intento de man-

dar compor um relogio escangalhado, acabou por se

tornar uma das mais serias emprezas.

Emfim, passados dois mezes consegui que um con-

juncto de circumstancias providenciaes se coDJugas-

sem, para facilitar a minha tarefa, e um bello dia la

ficou meu relogio entregue aos cuidados do relo-

joeiro.

homem teve-o la bastante tempo, examinou-o

minuciosamente, desarmou-o, limpou-o, poliu-o, e uma
bella tarde quando por la passei, declarou-me com um
ar triumphante: < Ja sei o que tem o seu relogio. . .»

E' alguma doenca? inquiri eu.

« E', e a febre do descanso semanal. . .»

E tem remedio? perguntei, admirado da extraor-

dinaria declara^ao.

« Nao, nao tem remedio. Mas tambem que differen9a

Ihe faz isso? E' resignar-se a servir-se aos domingos

d'um outro relogio e prompto... Se quer tenho-os

aqui de todas as marcas, e garantidos, todos garan-

tidos ...»

Contra a febre do descanso semanal? atalhei eu.

< Ah nao, contra essa nao, que e geral e ataca

tudo, as pessoas e as coisas. >

Mas, oh mestre, ha-de concordar que o descanso

semanal nos relogios ^ uma coisa muito s^ria. E' ver-

dade que o meu nos dias em que trabalha, trabalha

certo. Para as doze boras d'um dia e come^a a tra-

balhar as doze do dia seguinte. E isso nao faz diffe-

ren^a nenhuma, por que os dias sao todos eguaes

quanto ao numero d'horas.
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Mas para a contagem do tempo em absoluto ^ que

caso ja nao e o mesmo.

Como ve meu relogio tem um quadrante onde se

marcam tambem os dias do mez, e outro para os da

semana. Cada vez que elle faz um descanso de vinte

e quatro horas, nas horas nao ha differenca, mas na

semana ?

E no mez ?

Olhe, hoje por exemplo e sabbado, e elle marca

ainda a segunda-feira. Estamos a 18 de mar9o e elle

nao passou ainda do dia 6. De maneira que por esta

forma, semana a semana, mez a mez, o meu relogio

me esta dizendo o que o tal descanso semanal vae

representando de tempo perdido.

Mas, diga-me uma coisa, nao seria possivel con-

certal-o, sem Ihe prejudicar o seu descanso semanal,

e claro, arranjando as coisas de maneira que, por

exemplo, um dia da semana descansavam os pontei-

ros, n'outro dia descansava a roda grande, depois o

pendulo, a seguir a corda, etc.? D'uma forma em que

relogio nao fosse obrigado a parar? porque, o meu
amigo comprehende, o tempo que elle e obrigado a

marcar tambem nao para.

«Nao, nao e possivel, » respondeu o relojoeiro.

Mas nao 6 possivel porque?

< Ora porque . . . Por causa do azeite.»

Como, por causa do azeite!

<j sr. nao disse que Ihe costumava deitar azeite ? »

Sim...

« Pois as diiferentes pepas do relogio bebem-lh*o

todo, nao ^ verdade ? >
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E.

«... Ora se o bebem ^ porque gostam, e os re-

logios teem a logica do sapateiro de Braga, ou bebem

todos ou ba de baver moralidade. Se algum dia cer-

tas pe9as trabalbassem e outras descansassem, so as

que trabalbavam beberiam, e isso provocaria o ciume

das outras, d'onde perturbacoes que so se evitam

d'esta forma — parando tudo. E por isso que eu Ibe

disse que nao tinba concerto o seu relogio.

»

Vim para casa muito surprebendido com as con-

sideraQoes do relojoeiro, que nas boras vagas costu-

ma tambem ser um razoavel pbilosopbo, e puz-me a

pensar, se em tudo o que disse, nao teria elle procu-

rado no relogio apenas um symbolo que Ibe desse

pretexto para divaga^oes sociologicas. E nessa noite,

quando principiava a adormecer, numa lufada de

vento que entrou pela janella, vi apparecer o Tempo,

grande, o eterno Tempo, aquelle que nao teve prin-

cipio nem ba de ter fim.

Era um velbo de proporgoes gigantescas, de gran-

des barbas, com uma ampulbeta na mao, envolto n'um

enorme manto azul, como o firmamento, com applica-

poes de algodao em rama branco, como as nuvens de

verao. Uma especie do sr. Guerra Junqueiro, com o

mesmo nariz adunco, as barbas mais brancas, e uma
velbice tao antiga como a do Padre Eterno do glo-

rioso poeta
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Entrando, esbaforido e zangado, o Tempo deteve-se

junto do meu velho relogio e, tirando do peito uma voz

de trovao, increpou-o nos seguintes termos:

•jEu te amaldicoo, filho indigno. Tu deshonras o

norae de teu pae. Para que te deixas corromper pelos

erros dos homens ? Para que precisas tu do descanso

semanal como elles ?

Porventura, eu, teu pae, tenho algum descanso

desde que o mundo e mundo? Ves que eu pare um
instante sequer, na minha marcha para os mysterios

insondaveis do futuro ?

Nao ves que ate os horaens dizem as vezes : « Apro-

veitemos o tempo que o tempo foge'?»

Nao me parece que o meu relogio se commovesse

muito com tal discurso, porque, como unica resposta,

so ouvi que desatou a dar pachorrentamente as doze

horas da noite.

Perdao . . . Yisto que o relogio acaba de bater a

meia noite, comecam as vinte e quatro horas do des-

canso semanal para os folhetinistas. Boa noite.

27-3-911



Liberdade

Quadro do celebre pintor X.

— Chegas a proposito, disse o men amigo X., pin-

tor, vendo-rae apparecer inesperadamente a porta do

seu atelier.

« Chegas a proposito »
. . . Acabei agora este tra-

balho que tu aqui ves, mas nao estou satisfeito. Que

dizes tu a isto?

Olhei entao para urn canto do atelier que elle

me apontava com o brago estendido, e vi um cartao

encostado a parede, todo rabiscado com tragos inde-

cisos contornando manchas de cores vivas.

— Mas ({ue ^ isso? perguntei, no intento mal dis-

fargado de demorar uma opiniao que o raeu espirito

nao pudera formar de subito.

— E' um esboQO para um quadro que eu quero fa-

zer, e que se ha de chamar — Liberdade.

Eu nao conhepo horaem mais profundamente iuge-

nuo e idealista do que este meu amigo X. Os conta-
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ctos positives e rudes da vida, nao conseguiram ainda,

at^ aos seus 33 annos de edade, insinuar-lhe na alma

experiencia, lipoes e scepticismo. A natureza, o raundo,

a cidade, sao para elle um vasto laboratorio onde co-

Ihe aqui um motive, ali uma linha, acela umaimpres-

sao, mais adeante uma mancha, de que faz as obras

d'arte que traca com o pincel no seu atelier, ou

as concepcoes philosophicas que constituem a base da

sua actividade mental. Mas assim como para fazer

arte, elle corrige, com o lapis ou com o pincel, a linha

tosca e rude que a natureza Ihe fornece, assim, com a

sua requintada imaginagao, atravez da qual se filtra

tumultuar quotidiano das paixoes humanas, elle

aproveita dos factos, das pessoas, das coisas e dos

acontecimentos, apenas uma essencia perfumada de

que a sua alma se embriaga, na doce candidez em que

seu espirito constantemente vive e sonha.

E' pois este meu amigo acima de tudo um theorico,

um idealista, um romantico, o que eu nunca esque90

sempre que com elle tenho de trocar impressoes, mas

menos ainda esque^o quando sou for^ado a interpre-

tar e dar uma opiniao sobre qualquer dos seus nota-

veis trabalhos.

Como eu ficasse um bom numero de segundos mudo,

perante aquella folha de cartao mysteriosa, o meu

amigo insistiu :

— Que te parece? Diz la.. . que te parece isto !
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No meu intimo eu sentia que aquillo nao me pare-

cia nada, que nao havia mesmo originalidade de ideia,

de concepgao. Recordava-me que ja tinha visto o mes-

mo desenho, em bilhetes postaes nos kiosques do Ro-

cio, e nos maus jomaes de caricaturas.

Era uma mulher forte e abundante de carnes, com

um barrete phrygio, envolta n'um manto com as co-

res nacionaes, um brapo erguido empunhando um fa-

cho, outro segurando um gladio abatido, e fazendo

mencao de caminhar n'um chao feito de nuvens.

Preparado o terreno para me livrar d'uraa diffi-

culdade, perguntei

:

— que ^ que tu queres representar no teu

quadro ?

— Eu quero representar a Liberdade . .

.

— Mas que especie de liberdade ?

— Nenhuma em especial. Quero um symbolo que

satisfa9a todos aquelles que sentem a aspirapao da li-

berdade.

— Isso ^ impossivel. Bem ves que ha difFerentes

campos onde a liberdade se exerce, e, conforme cada

um d'elles, assim o seu symbolo, a sua expressao 6

difFerente.

A liberdade politica por exemplo . .

.

— Nao, eu nao quero dar uma significapao politica

ao meu quadro. Quero fazer arte, apenas arte. .

.

— Mas n'esse caso tens de modificar aquelle es-

bo^o . .

.

— Porque ?

— Porque tu poes na mao da tua Liberdade um
facho. Ora isso ^ um symbolo revolucionario. Os re-
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volucionarios ficarao satisfeitos. Mas os partidarios da

evolucao ? Elles tambem amam a liberdade.

E OS conservadores ? Nao amam elles egualmente

a liberdade? E os reaccionarios? Nao ^ tambem em

nome da liberdade que elles dizem trabalhar?

Para satisfazer todos estes, tens de substituir o

facho, que lembra guerra, por qualquer coisa que lem-

bre paz, amor, fraternidade. .

.

— Isso so se for a cruz dos catholicos.

E muito apressado o meu amigo riscou o facho e

desenhou uma cruz.

— Que fazes tu ?

!

Tira a cruz. . . Tem paciencia. . . tira-a depressa...

E entao os livres pensadores ! Que diriam a isso

os livres pensadores ? Tu bem sabes que e a liberdade

que OS anima, na sua propaganda contra o precon-

ceito religiose.

— Mas que se ha de por em seu logar ?
*

— melhor e nao pores nada. Risca tudo e depois

veremos o que se ha de desenhar em seu logar.

E com alguns tra9os rapidos, do esboQO foi riscada

a cruz e o bra^o que a segurava.

— Ja agora tira-lhe tambem o barrete phrygio . .

.

— Essa agora . . .

!

— Evidentemente. . . Se tu queres contentar a to-

dos tens que Ih'o tirar.

Que diriam os monarchicos?

Ja ves que, se Ihe poes o barrete, isso sera a li-

berdade republicana. Mas os monarchicos nunca prati-

caram nenhum acto politico que nao fosse em nome

da mesma liberdade. Portanto, se nao queres que o
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teu quadro seja victima de criticas d'uns ou d'outros,

tens que Ihe tirar o symbolo de qualquer d'esses re-

gimens.

— Bern. . . Entao risca-se o barrete phrygio?

— Esta claro. .

.

E, n'um instante, ficou era cabello a figura de mu-

Iher forte e abundante de carnes.

— Agora creio que poderao ficar todos satisfeitos,

nao te parece? disse o meu amigo, com manifesta

alegria.

— Ainda nao. As cores nacionaes que escolheste

para o manto que envolve a tua « Liberdade » podem

nao satisfazer os partidarios do azul e branco. E sa-

bes que elles sao bastante numerosos. E ainda uma

questao que esta latente. Todos os portuguezes, desde

OS que mais trabalharam a favor da liberdade ate

aos que mais a combateram, estao divididos em dois

campos. Se te pronuncias por um dos dois grupos de

cores, entras implicitamente para algum d'esses cam-

pos, e tens que soffrer o ataque do outro. Ora isso

nao ^ que tu pretendes, parece-me . . .

— E se puzesse um manto so encarnado, por exem-

plo?

— Nao fagas isso.

— Porque ?

— E que o encarnado lembra revolugao, e vinham

outra vez os evolucionistas, os conservadores e os

reaccionarios, accusar a tua obra de exclusivismo, de

partidarismo, compromettendo a tua concepgao.

melhor e tirar-lhe tambem o manto . .

.

— Olha la, atalhou o pintor X, aprehensivo e des-
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animado, mas se vamos a tirar-lhe tudo, o que 6 que

fica entao da minha Liberdade ?

Com as tuas consideracoes e com os cortes que Ihe

temos feito, vejo a minha obra ja deformada, enigma-

tica, e aquella figura de mulher, esphyngica, mutilada,

inexpressiva, incapaz ja de traduzir a minha inten-

9ao.

— A culpa e tua. Quizeste fazer o symbolo da

Liberdade e fizeste o da Revolu^ao.

— Mas nao ha entao um symbolo para a Liber-

dade?
— Ha, sim.

— que e ?

— E uma palavra que tern tres lettras . .

.

-Qual?
— A Lei. Se queres dar a liberdade politica a sua

verdadeira expressao, risca tudo isso que desenhastes

n'esse cartao, e escreve apenas esta palavra, em let-

tras artisticas se quizeres : Lei.

A lei e a mais alta e a genuina expressao da li-

berdade, e a liberdade e, para todos, a faculdade de

concorrer para a confec^ao da lei e a obriga^ao de a

acatar e fazer cumprir, depois de feita. Tudo o que

tender a estorvar o exercicio d'aquella faculdade ou

a sophismar aquella obriga9ao, e contrario a liber-

dade.

— Mas entao do esbogo que eu fiz nao se pode

aproveitar ja nada?

— Pode. Tira-lhe o manto e deixa-a ficar despida

como a Vekdade, mette-lhe n'uma das maos a ba-

lanQa da JusTlpA, e na outra, na que mais alto se
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erguer, a Lei, e teras realisado assim um symbolo

que a todos satisfaga.

— N'esse caso e melhor fazer outro esbogo, nao

te parece? Este ja esta tao emendado. .

.

— Sim, e melhor. . .

E agarrando no canivete com que estivera a

agucar o lapis, o meu amigo, o pintor X., foi-se a fo-

Iha de cartao e deu-lhe dois golpes de alto abaixo,

dizendo

:

— Ainda bem que tu chegaste a proposito . . .

Fiquei desolado. Era o unico homem que nao ha-

via ainda dado a sua facada na liberdade. .

.

3-4-yil





O suicidio do Gongalves

dr. Z., especialista de doeiiQas do estomago, con-

tou-me hontem a seguinte historia

:

Uma vez entrou no meu consultorio, a hora da

consulta, o Gonpalves, amanuense extraordinario do

quadro dos addidos a 2.a sec^ao da 1.'^ reparti(?ao da

direc^ao geral dos trabalhos technicos no rainisterio

de. . ., em servico na 4.* repartigao da delega^ao fis-

cal junto da respectiva circumscripcao districtal.

Este Gon^alves e um antigo condiscipulo meu, que

me acompanhou durante parte do curso secundario,

e desappareceu depois, at*' ao dia em que, inesperada-

mente, o vi entrar pela porta do meu consultorio.

Mas, nao obstante isso, eu conhecia a sua vida.

A familia fora rica, e lembro-me bem que, quando

frequentava o lyceu, elle era, para a maior parte dos

seus condiscipulos, um dos mais antipathicos compa-

nbeiros, pela preoccupa^ao dominante de a.todos ve-

xar e humilhar, com a superioridade da sua < toillete »

cuidada e cara.
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Fora esta, talvez, uma das causas que mais con-

correrara para que nao chegasse a concluir um cur-

so. Por um lado a fortuna convencera-o de que nao

precisava de trabalhar, pelo outro a atmosphera

hostil que a sua sobranceria creara nos seus cama-

radas, tornara-lhe a vida de lyceu insupportavel

;

e um bello anno, pelas ferias da Paschoa, acabou

por abandonar de vez os livros, comecando a appare-

cer entao com mais frequencia nos theatres, nos

cafes, nos passeios e festas era que se divertia a mo-

cidade do seu tempo. Mais tarde viajou. Esteve em

Paris varias vezes, na Italia e em Hespanha. Mas

viajou pelo prazer somente, sem que a futilidade do

seu espirito, de pequeno educado na frivolidade da

« toilette » e do goso banal, arrecadasse qualquer

coisa de util e sao, nas suas peregrinacoes pelo es-

trangeiro.

Um dia a sorte deu uma grande volta. A pouca

fortuna que ainda Ihe restava, subverteu-se n'umas

especula^oes desastradas e mal conduzidas, e o Gon-

calves, para nao morrer de fome, teve de se acolher

entao a influencia e amizade de antigas relagoes que

llie arranjaram aquella collocacao na administracao

publica.

D'isso vive ja ha alguns annos, e escusado sera

dizer a tragedia quotidiana que para eJle representa

agora a vida, amargurada a cada instante, a cada

nova priva9ao, pela fecordacao da antiga existencia

faustosa e descuidada.
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Eu sabia tudo isto, quando o vi entrar no meu
consultorio. Nao ignorava quanto elle solf'ria. Mas se

nao soubera, nao o adivinharia certamente n'aquelle

momento, vendo-o na minba frente, gordo, forte, c6-

rado, com uma boa disposigao pbysica que contras-

tava com o seu profundo sotfrimento moral.

— Entao que te traz por ca, amigo Gonpalves?

disse eu, indo ao seu encontro e procurando p6l-o a

vontade. Senta-te. Aqui tens uma cadeira. . . Pelo teu

aspecto nao parece que precises muito dos meus cui-

dados. Que desejas tu da Medicina ?

— Nao te venbo procurar como medico. . .

— Entao V ! . . .

— Venbo ouvir-te como amigo.

— Tens medico e o amigo a tua disposi^ao. De
que se trataV

— Eu quero-me suicidar. . .

— Oh homem. . . (^ue diabo. . . Tu desacreditas a

Medicina. Eu recebo aqui todos os dias dezenas de

pessoas. Todas me veem pedir a saude. Xenbuma me
pede a morte.

Es tu priraeiro ! . . . Mas queres suicidar-te por-

que y

— Eu te explico. .

.

Como naturalmente sabes, eu passo uma vida des-

graf;ada. Fui rico, conbeci os lados agradaveis da

vida, e, o que e peor, babituei-me a elles Hoje sou
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pobre, passe priva(;;oes de toda a natureza. Vivo com

menos de trinta mil reis por mez. A pouco e pouco

tenho-me privado de tudo. Sabes quanto eu apreciava

tabaco, nao e verdade? Pois ha dois annos que nao

fumo

!

A minha alimentacao e o mais resumida possivel.

Eu que tanto prazer sentia a meza!. . .

Imagina!. . . Pela manha, o meu almoQo e so uma

chavena de cafe com leite, pao com manteiga, ou uns

biscoitos. meu jantar, nunca o posso fazer senao

com sopa e um ou dois pratos. E isto em geral com

legumes ou hortalicas frescas. Carne poucas vezes

entra em minha casa, rauito poucas vezes mesmo. E'

muito cara para mim.

A' noite fapo tambem uma refeipao muito ligeira,

e metto-me na cama. Cedo, e claro, porque nao tenho

dinheiro para andar na rua. Como sabes, andar na

raa, representa gastar dinheiro ; ^ a tenta<?ao do cafe,

do animatographo, do theatre... Ora eu ha annos

que nao tenho podido gastar n'isto cinco reis. Ando

sempre a pe. Nao entro n'um carro electrico, n'um

elevador, e tenho que vir a pe todos os dias, de Sete-

Rios, onde moro, por ser mais barato, at^ a reparti-

cao.

Farto d'isto tudo quiz-me suicidar. Podia pegar

n'um revolver e... zas ! dava um tiro na cabeca.

Mas nao tinha dinheiro para o comprar. Podia-me en-

forcar, era mais barato. Podia deitar-me da janella

abaixo, atirar-me ao Tejo, ou metter-me debaixo do

comboio de Cascaes. Tudo isto me repugna. Tenho

umas nocoes estheticas que se oppoem a alteracao da
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minha integridade physica, mesmo n'esta conjunctura,

e por isso prefer! envenenar-me.

Fui a uma pharmacia. comprei sublimado corrosivo

e tomei-o. Esperei stoicamente a morte, mas foi de-

balde. Tomei outra dose mais forte, e nada. Comecei

ate a sentir-me melhor disposto. maior appetite, mais

corado, fazendo optimas digestoes . . •

— Essa agora ! . . . interrompi eii.

— E' verdade. Tive depois a explicacao do caso.

E' que sublimado era falsificado.

Resolvi em vista d'isto suicidar-me com arsenico.

Fui a outra pharmacia. E queres saber o que me

aconteceu? Durante oito dias ingeri kilos de arseni-

co... e fique exactamente na mesma. Talvez mesmo

um pouco melhor, mais agil, mais forte.. . arsenico

tambem era falsificado.

Conclui portanto que todos os medicamentos nas

pharmacias sao falsificados, e nao sei por isso o que

hei de fazer d'esta vida com que quero acabar.

— Mas ouve la, 6 Goncalves ! Eu nao vi ainda

bem motivo por que e que te has-de suicidar. Tu es

um homem feliz.

As circumstancias especiaes de tua vida obrigam-te

a adoptares o regimen ideal para a saude, o que bem

se demonstra na tua apparencia.

Se tu estivesses aqui no meu logar e soubesses

tudo que por aqui passa ! Queixas-te de que nao

podes comer carne ! Mas isso e optimo para ti, para

a tua saude. Tu nao calculas a quantidade de doentes,

d'esses que tu invejas, que eu aqui trato por estragos

resultantes do use e abuso da carne

!
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Nao tens dinheiro para furaar, dizes tu. Ainda

bem, digo eu. Isso nao e um vicio innocente. Olha,

agora ando eu a tratar um dos meus clientes que tern

estomago e o coracao arrazados. E sabes do que e?

Do cigarro. E' um fumador incorrigivel.

Nao te lastimes, Goncalves.

Tu tens uma saude melhor do que a da maior

parte d'aquelles que tu invejas.

Mas tu realmente, sinceramente, queres suicidar-

te? Tens um raeio muito facil. Faze essa vida de to-

dos OS que tu julgas os felizes da terra.

Levanta-te tarde, e prega no estomago, ainda mal

acordado, com um d' esses substanciosos almogos a

portuguesa com muitos pratos, e se puder ser muito

condimentados, em refugados e gorduras, e por cima

um grande bife com muitas batatas.

No meio do dia toma um cha com pasteis e bolos.

Deves escolher as pastellarias elegantes, e n'ellas so

OS pasteis que tiverem natas e assucar corado com

anilina. A' noite um jantar pantagruelico, acabado o

qual, iras fazer a digestao para um animatographo ou

para um theatro onde esteja muita gente, que e para

teres a certeza de respirar um ar bem viciado.

Deves antes d'isso, em todo o caso, passar pelo

cafe e tomar mais uma chavena, nao obstante teres

tomado outra em tua casa no fim do jantar. Pede

tambem um Cognac ou um licor. Apressam o teu fim.

Em geral teem acido sulphurico e tintas muito uteis

para esse objectivo.

Entendo tambem que deves fumar, mas fumar

muito, cigarros e charutos, e se puder ser, no teu
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quarto a noite. Fnma antes de adormeceres, e furaa

pela manha, antes do almoQO. E' preciso que durmas

com o quarto cheio de furao. Nao esquecas isto, que e

o meio mais seguro de arrazares depressa o estomago.

o coracao e todo o apparelho circulatorio.

Deixas a casa que tens la em Sete-Rios, e vens

habitar para o centro da cidade, uma casa de cons-

truc^ao antiga, que tenba pouca luz e uma janella

para o saguao, por onde nunca entre o sol.

Encontras isso com facilidade. Nao recolhas senao

muito tarde. I)eitares-te antes das duas ou tres horas

da manha, e prejudicial aos teus propositos.

Faze isto tudo que eu te digo, e se nao morreres

dentro de pouco tempo, entao passa por ca, que eu

dou-te acido prussico.

— Mas isso e a vida que faz toda a gente, e a

vida que eu desejava fazer, mas que os mens recur-

sos nao permittem !

E' um suicidio, que eu nao posso por em pratica

por falta de meios 1

— Emfim, deixemo-nos de J>lagues. teu mal todo

e a falta de meios. Resolvido esse problema, passa-te

com certeza a mania do suicidio. Pois, amigo Gonyal-

ves, volta por aqui depois de amanha. Vou entender-

me com uns collegas, e tenho esperanpas de te arran-

jar uma boa collocapao.

E etfectivamente, dentro de uma seraana, estava

men amigo Gon9alves adrairavelmente empregado

com um ordenado que Ibe permittiii deixar de viver

entre privagOes e amarguras.
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Vi hontem este Gonpalves. Soube que fez depois

um bom casamento. E' agora, como outr'ora, um ho-

mem rico. Nao parece o mesrao. Ve-se bem que vive

na abundancia. Passou, fumando um bello charuto

caro. la para o theatre. Esta mais descurado, mais

secco. O tronco inclina-se levemente para a frente, a

cara esta chiij)ada e cortada de rugas, usa lunetas, e

tern um andar cansado e lento, mas a sua toilette (t

cuidada e cara como a dos seus tempos do Lyceu.

Ve-se que vive com mais conforto e bem estar. Mas

vendo-o passar assim curvado e secco, nao pude dei-

xar de dizer ca com os meus botoes : Coitado.. . Nao

vaes lono;e!

10-4-911.



A Trai(;ao

EpisodJo historico do seculo XX para ser lido no seculo XXI)

caso passou-se era 1961.

Portugal attingira rapularaente nm grau de civili-

sacao e progresso inconcebivel.

Muito terapo liesitante, pertnrbada, desorientada

mesmo na sua raarcha politica, a nagao langara-se

francamente no caminho da prosperidade, depois de

acontecimentos desenrolados no inicio do seculo XX,

que notabilisaram para sempre uma das etapes da sua

accidentada existencia.

Nunca a Historia registou. nem registara por certo

no decorrer do tempo, transformavoes tao radicaes

como as que em 50 annos — desde 1911 a 19G1 —
tiverara logar em Portugal.

A energia d'este pequeno povo, tanta vez posta

em duvida, e nao pouco tambera calumniada e ames-

quinhada, comepando por desconcertar todas as incer-

tezas e preconceitos dos outros povos, acabaram por

deslumbrar todo o mundo culto, ao qual a nacionali-

dade portuguesa se impunha como o Estado model ar,

progressivo, moderno, typico, exemplar.
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A obra de raeio seculo de esforco e trabalho fora

profunda, radical, oiisada.

Para este resultado o que mais concorrera, o que

mais influira na transformacao dos costumes e na ma-

neira de ser social, fora a resolucao de dois proble-

mas, que eram era 1911 apenas uma aspiracao e em

1961 um facto positivo e vulgar — «o direito de veto

as mulheres» e o «suifragio universal ».

Tao profunda e ousada fora a accao da civilisacao

portuguesa nas sociedades modernas, que os sabios,

OS philosophos, os sociologos, tiverara que refundir

toda a sciencia sociologica, pois raro era o anno, o

mez, a semana que se passava, sem que uma nova con-

quista da mentalidade portuguesa — logo confirmada

n'uma judiciosa lei politica ou administrativa — nao

viesse derruir um preconceito ou uma lei fundamental

da sciencia social I

que mais perturbara os sabios e que mais con-

correra para estabelecer as novas bases d'uma scien-

cia politica, f«')ra o derrubar d'aquella lei sociologica

que tudo confia e espera da «evolucao» em materia

de legislacao c progresso social.

Ora OS Portugueses nao se preoccuparam com isso.

As mulheres reclaraavam o voto?

Deu-se-lhes o voto.

povo reclamava o suffragio universal?

Deu-se-lhe o sufFragio universal.

Estas duas concessoes avancadas deram como con-

sequencia o predominio absoluto da mulber nos desti-

nos da nacionalidade e no exercicio da sua actividade

politica.
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As estatisticas diziam que era Portugal havia

maior quantidade de mulheres dc que de horaens, de

modo que estes, a pouco e pouco escorragados da

administracao publica, das funccoes legislativas, e

da vida politica, soffriara, num estado de revolta sur-

da, as consequencias da sua liberalidade d'outros

tempos.

Mas, sob a influencia do espirito delicado das mu-

lheres, a vida nacional oif'erecia aspectos encanta-

dores.

A assemblea legislativa reunia e funccionava todo

anno sem interruppao, n'uraas dependencias dos Ar-

mazens Grandella, luxuosamente mobiladas e decora-

das em estylo Luiz XVI, n'ura deslurabramento de luz

espelhando-se no branco e oiro das paredes.

As carteiras dos deputados foram substituidas por

lindos toucadores, de variados estylos, ao gosto indi-

vidual das sr.^^ deputadas e dos poucos srs. deputa-

dos da minoria. E desde as caixinbas de Veloutine e

de Creuie Simon, ate ao frasquinho de Ideal llouhi-

(jnnt, nada Ihes faltava para tornar aquelle logar con-

fortavel, seductor e perfumado.

Nao se julgue porera que nao havia a preoccupa-

(;!ao das coisas serias. Na assemblea legislativa traba-

Ihava-se, estudava-se. As sessues nunca tinham tim;

ligavam umas com as outras como as cerejas, e so se

interrompiam uma vez ao dia para o five-6-clok.

Havia uns criticos pyrrhonicos, reaccionarios, arrir-

}('s, que achavam que se falava demais, mas muito ju-

diciosaraente, ninguem Ihes dava credito.

As leis succediam-se com tal frequencia que o
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Diario do Governo sahia 24 vezes em cada dia e pas-

sou a chamar-se o Horario do Governo.

que raelhor attestava o desejo de saber e de

estudar das sr.^'' deputadas era a suraptuosidade da

bibliotheca, admiravelmente installada n'uma sala

enorme, cujas paredes eram cobertas de alto a baixo

com ricas estantes de madeiras caras e artisticamente

trabalhadas.

Ahi se encontravam archivadas com amor e cui-

dado, as mais notaveis obras de todos os seculos pas-

sados — Miroir des Modes, as colleccoes de Fe)nina,

Fashion and Sporting News, o precioso Almanack de

Lemhrangas, o Flos Sanctorum, o Cozinheiro dos cozi-

nheiros ou Cozinheiro Plantier, e muitos outros traba-

llios de egual valor, alem da mais vasta collecgao que

se conhecia de catalogos, do Louvre, das galerias La-

fayette, das notabilidades da Rue de la Paix, e dos

bijoutiers de Paris, Londres e Vienna.

Desde que as mulheres predominaram no parla-

mento, as antigas industrias tinham tomado um incre-

mento espantoso no paiz, e outras novas foram intro-

duzidas. A mais florescente de todas era a dos chi-chis.

Apezar do grande gasto que tinha este artigo, todo o

chi-chi que no paiz se consumia era nacional, e para

estrangeiro raesmo, fazia-se uma larga exportagao.

chi-chi portuguez tinha uma reputacao universal, e

era tao apreciado no mundo inteiro como antigamente

fora vinho do Porto.

Para muitos estrangeiros Portugal era conhecido

como paiz do chi-chi.

As industrias de transporte, e principalmente as
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linhas de caminhos de ferro, e que estavam sendo

muito abandonadas e desprotegidas, porque se pensava

— e muito bem — que as machinas, as agulhas, as li-

nhas, OS carros e carrinhos, so deviam servir para co-

ser saias, corpetes e camisas.

Na agricultura tambem a prosperidade era enor-

me. Cultivava-se muito arroz, que uns espiritos rudes

e grosseiros aproveitavara para comer com bacalhau

ou com frango, mas de que a maior parte se codsu-

mia para fazer po e manjar branco.

Portugal conhecia as delicias da prosperidade e

do progresso. Era um paiz bem governado, feliz e rico.

Tudo continuaria correndo muito bem, se a certa

altura os homens fartos de desempenliarem na politica

e na sociedade o papel de opprimidos e de victimas,

nao come^assem a manifestar uma certa agitapao,

precursora dos mais graves acontecimentos.

Esta agitacao teve a sua principal origem n'umas

dissidencias que surgiram no seio do governo.

gabinete era composto de mulheres e homens,

mas estes dispunham so das pastas da guerra, da ma-

rinha e das colonias. Este governo era presidido por

uma dama sera pasta, que se tornara notavel nos

meios politicos pelos sens discursos na «Liga Propa-

gadora da Fita de Velludo», de que fora fundadora e

attingira rapidamente uma alta importancia econo-

mica e social.

A pasta da guerra fora confiada a um homem,

porque o exercito ficara sendo, apezar de tudo, a

unica func9ao onde as mulheres nao entravara. Nem
per isso, era todo o caso, o exercito deixara de acom-
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panhar o movimento geral de progresso e adeanta-

mento de toda a sociedade portnguesa. Os sens uni-

I'ormes eram os mais vistosos que jamais se usarara

em Portugal. As paradas militares eram um deslum-

bramejito de cores, de doirados, de metaes e de plu-

mas.

E tinham uma particularidade:— e que mudavam

de tres em tres mezes.

Xo principio de cada estacao a Ordem do Exercito

publicava os novos figurinos e a moda, para o trimes-

tre seguinte.

ministro da guerra era um homem muito novo

ainda, de 34 annos de edade — mas ja general — que

galgara vertiginosamente todos os postos da hierar-

chia militar e politica ate chegar aquella situagao

proeminente, sem que niiiguem ousasse explicar satis-

fatoriamente as razees d'este successo.

Nenhuma qualidade de espirito o recommendava,

e a muitos impressionava ate o contraste entre essa

deficiencia e o seu imponente, correcto e modelar as-

pecto physico.

Era com certeza de todos os militares o mais gar-

boso, mais marcial, o mais forte, o mais perfeito

homem que jamais nascera em Portugal, a melhor es-

tampa, como diriam os historiadores do seculo XIX.

Certo e que proposto como deputado tivera logo

as maiores votaeoes e, nao obstante ter pertencido

sempre a minoria masculina do parlamento, gosava

d'uma situacao de verdadeiro favor entre a maioria

feminina.

A sua entrada no ministerio provocou uma grande
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discordia nos raeios politicos, que raais augmentou,

quando nos corredores da camara comegaram a correr

noticias do que se passava nos conselhos de ministras.

A presidente do conselho nao pensava, nao discu-

tia, nao ouvia senao o sr. ministro da guerra. Que

diz o sr. ministro da guerra? Dizia ella a miudo.

E que sr. ministro da guerra pensava era sem-

pre muito bem pensado : o que o sr. ministro da guerra

dizia era sempre muito bem dito.

As vezes a sr.'*^ presidente do conselho esquecia-se

em palestra com o sr. ministro da guerra.

E emquanto as collegas aguardavam uma resolu-

pao importante sobre os negocios do Estado, ella dis-

cutia com o mogo general as opinioes de Schopenhauer,

de Prevost e de Novicow sobre a mulher e o amor.

Quando se soube isto o escandalo foi ruidoso, e o

ministro da guerra foi obrigado a abandonar o poder.

Foi entao que elle tomou a direcgao do partido

revolucionario, o partido dos homens. E, apoiado no

exercito que nao o vira at^ alii com bons olhos, mas

que se resolveu a ajudal-o quando o encontrou disposto

a combater a insupportavel tyrannia das mulheres,

depressa a revoluyao foi organisada e posta na rua

com todas as garantias de successo.

Na madrugada do dia aprasado a revolugao reben-

tava em Lisboa. Todos os conspiradores estavam a

postos, todos appareceram e desempenharam, com co-

ragem e denodo, os sens papeis, so o chefe supremo

faltava para tomar a direcvao do movimento.

Nao importa, pensaram os outros chefes. Natural-

mente foi preso, diziara comsigo, e um d'elles tomando

8
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commando dos revolucionarios levou-os a victoria,

derrubando em poucas horas e sem faltar as regras

da cortezia e delicadeza devidas as damas, o governo

detestavel das mulheres.

As senhoras do governo foram todas aprisionadas

em suas casas.

Mas qiiando o mais numeroso grupo de conspira-

dores entrava de surpreza em casa da presidente do

conselho para a aprisionarem, de todas as boccas,

juntamente com os clamores da victoria, de mistura

com OS gritos de triumpho, sahiram brados de maldi-

cao. Todos gritavam : Traicao! Traicao!

Na mesma sala, n'aquella bora tragica de deses-

pero e de luta, n'aquelles momentos solemnes em que

OS bomens expunbam as suas caras as unhas terriveis

das mulberes, a presidente do conselho e o chefe da

revolucao, em conferencia intima discutiam serena-

mente, affavelmente, descuidadamente, n'um engano

d'alma ledo e cego, qualquer coisa, que — dada a alta

catbegoria destas duas personalidades — nao podia

deixar de ser um importante problema do Estado.

8-5-911.



Ellas e Elles

Episodic mundano em quatro jornadas

A Fepiihlica e um jornal escripto com penna, tinta,

arte e bom senso, que, como se sabe, e a melhor fer-

ramenta para fazer jomaes.

Mas a Bepublica tern o vicio do inquerito.

Depois de, por largo tempo, inquirir da vida na-

cional, o brilbante jornal invadiu o seio das familias

com a sua furia investigadora pedindo as meninas

casadoiras d'este paiz que viessem todos os dias as

suas columnas dizer, em dez respostas precisas, o que

pcDsam do homem como marido.

Nao teem ellas faltado a chamada, e muitas sao

ja as que teem posto em })ratos limpos tudo o que la

Ihes vae no cora^ao em materia de aspirayoes matri-

moniaes.

que nosso interessante collega nao sabe, (5 a

que peripecias o seu inquerito tem dado logar. Mas
vou-lh'o dizer eu, que tenho, para este genero de in-

formayao, um servipo de reportagem muito bem mon-

tado.

Queira prestar-nos um momento de atten9ao.
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1.* CrOR3Sr.A.ID^

ELLAS

fA scena passa-se n'um terceiro andar d'uma casa da Baixa)

— Ja viste este inquerito da Republica ?

— Nao. que e ?

— Diz — para a gente escrever indicando as dez

qualidades que exigimos para o homem com quem

desejamos casar.

— Ah ! . . . Tern graga ! E se nos respondessemos ?

— Esta dito. . . Deixa ver papel.

E n'um instante redigiram a seguinte carta, que

mandaram para a redacpao da Bepublica:

«Attendendo a sua pergunta sobre as qualidades

que desejaremos n'um marido, vou relatar-lhe o meu

sonho

:

«l.a Que me ame a ponto de me torturar e ba-

ter, de me roubar ao convivio da sociedade;

« 2.a Que seja moreno porque eu sou branca;

« B.a Que seja tao ciumento que duvide sempre

do meu amor, que seja muito injusto para que a re-

conciliacao seja sempre divina, ardentissima;

« 4.^ Que seja artista de «coracao», para que

possa adormecer a sua amada-fera, qual Orpheu iias

florestas

;

«5.a Que seja um idealista que aprecie o «ler-

me > demoradamente e que me enlouqueca com as suas

phantasias e caprichos;
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« 6.* Que seja medico, porque sera liumanitario e

simples e terei muito prazer que elle se veja forcado

muita vez a deixar os meus bracos (de ferro nas ca-

riciasj, para ir minorar a espectativa dolorosa de uraa

mae ou esposa;

« 7.a Que seja revolucionario, agitando a opiniao

publica com as suas novas ideas;

« 8.a Que adore os campos, onde noivaremos apai-

xonadamente

;

« 9.a Que seja divorciado, para melhor apreciar

OS meus beijos de serpente amorosa que deseja ser

escravisada e dominada;

« 10.^ A suprema e a mais sublime qualidade

que meu desconhecido podera ter, sera eu amal-o

com todas as veras do meu Eu de artista e mulher,

que quer absorver a vida n'ura longo beijo. — 11-4-

I'jn.— Malvia.^

ELLES

(No din seguinte, a noiie, no Club)

Curvados sobre uma mesa onde esta estendida a

Rejmblica, elles discutem:

— Aqui esta a mulher que me agrada. . . Ora lo:

(0 outro le com attengao).

— Quem me dera conhecer esta mulher.

Isto 6 que e uma rapariga que vO bem as coisas. .

.

Havia de me entender bem com ella. Percebe-se per-

feitamente que e intelhgente. Oh, nao tenho duvida

nenhuma d'issol Concordo absolutamente com ella. O
homem ideal deve ser assim, rude, ciumento, exaltado,
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mas, ao mesmo tempo, idealista, sonhador, fazendo do

seu convivio uma serie de contrastes ignorados, im-

previstos . . . E' isto que eu tenho procurado ser sem-

pre, porque bem sei que e assim que as mulheres apre-

ciam OS homens.

Se eu tivesse meio de conhecer esta rapariga . .

.

2.* vJORISTAlDu^

ELLAS

{ No terceiro andar da Baixa

)

— Sabes que estou arrependida de ter mandado

aquella carta para o jornal?

— Porque ?

— E' que pensei melhor. .

.

— Nao desejarias entao ja que o teu marido ti-

vesse aquellas qualidades?

— Nao.

— Nada perdido . . . Manda-se outra carta, e assi-

gna-se com um pseudonymo difFerente.

— E" verdade. . .! Tens razao.

E escreveram a seguir esta carta para a Eepu-

blica

:

« Cidaddo redactor

:

<Aqui vao as qualidades que eu desejava encon-

trar ao homem que escolhesse para meu marido:
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« Nao sao ellas de tal ordem que fapam d'um ho-

mem uma especialidade, mas nao sei porque, nao vejo

miiitos que as reunam todas.

« E' que a geracao actual esta muito mal servida

de qualidades moraes e physicas.

« Primeiro quero declarar-ihe que sou solteira e

nova, pois conto 22 annos.

« Vamos ao inquerito

:

«1.° educado;

«2.° honrado;

« 3.° trabalhador

;

« 4.° economico

;

< 5.° pouco dado ao tabaco
;

^ 6.0 inimigo do alcool

;

< 7.0 inimigo do jogo
;

« S.o carinhoso

;

< 9.^ jovial

;

« 10.^ socegado.

^ Desculpe estas mal alinliavadas cunjridcravOes.

De V.

<Lisboa, ll-iv-lDll.

Guilhermina. »

Esta resposta e (jue traduz realmonte o (pie eu

penso e sinto, disse a dama dos 22 annos, acabando

de escrever aquellas linbas.

Nao te parece que esta mais d'accordo com o meu

temperaraento '?
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— Esta, esta, nao ha duvida. Um marido assim ^

que seria verdadeiramente ideal.

ELLES

{No club)

— Vem aqui uma carta d'uraa outra rapariga, as-

signada Guilhermiyia^ que me parece ter mais razao

do que a Malvia.

Uma rapariga de 22 annos, e que exige estas quali-

dades para o seu marido, deve ser uma mulher equili-

brada, sensata e bonita.

Nao posso affirmar, mas tenho a impressao de

que ha de ser uma mulher Formosa, muito mais for-

mosa mesmo do que a Malvia, e terna, meiga, amo-

ravel . .

.

A Malvia deve ser uma doidivanas, nao te parece ?

— Sim, tambem acho. .

.

— Uma mulher que quer um marido que Ihe

bata. . . ! Um marido que esteja sempre a tyranisal-a

com scenas de ciumes e injusti^as. . . !

E uma desequilibrada. . . !

Nao. . . D'esta, d'esta Guilhermina ^ que eu gosto...

*
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ELLAS

(Na Baixa)

— Sabes que estive a pensar ainda no inquerito

da Republican e acho que nao devia ter escripto aquella

carta d'hontem, assim tao secca? Esqueceu-me de ex-

plicar alguns pontes, porque de contrario nao exprime

bem que eu sinto.

— Pois manda dizer isso para a redacpao. . .

— Mas ^ que ja publicaram a carta. . .

— Entao remedio ^ escrever outra . .

.

— E que pseudonymo se ha de usar?

— Inventa-se qualquer. .

.

Ou melhor ^ talvez nao assignar, para dar bem

a impressao de que e outra pessoa. .

.

— Tambem tens razao. .

.

Vae sera assignatura.

E eis que as duas amigas resolveram mandar

para a Bepiihlica:

« 1.° Queria nm marido feio, muito feio
;
para po-

der beijar quanto quizesse, sem receio que ra'o rou-

bassjem.

« 2.° Que se nao parecesse com os gates, para

nao ter medo da agua.

« 3.° Queria-o rico, mas nao millionario ; o bastan-

te para nada me faltar.

« Jr." Que fosse trabalhador, mas nao tanto que

amassasse o pao com o suor do rosto.
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« 5.* Que nao usasse perfumes, porque assim mais

facilmente sabia o que fazia.

«6.° Que fosse militar; os militarsinhos estao

muito na moda. No meu tempo eram os alferes, agora

sao OS tenentes.

« 7.° que fosse republicano (]a se ve !).

« 8.° Que fosse jornalista ou coisa parecida.

« 9.° E por ultimo (ave rara) que tivesse educa-

9ao, porque Deus me livre de maridos mal creados »

.

ELLES

(No club)

— Ora aqui esta uma mulher que tem carradas de

razao. Ja viste? Le e veras.

(0 outro le).

— Esta claro que a mulher ajuizada prefere um
marido feio. A primeira condicao do homem e ser ho-

mem. E para ser homem nao e necessario possuir a

belleza. Isso e bom para as mulheres. . .

Quer ella que o seu marido seja rico.

Tem toda a razao. Eu ca nao o sou, mas acho que

ella faz muito bem em o desejar. dinheiro da uma

garantia de bem estar que muito favorece o amor.

D'esta e que se pode dizer que ve bem as coisas.

Estou sympathisando muito mais com ella do que com

a Malvia ou com a Giiilheruiina.

Nao tenho duvida que ha de ser uma rapariga

educada.

Se ella exige que o marido o seja ^ por que apre-
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cia essa qualidade, e so as pessoas educadas e que

apreciam a educagao.

Sendo educada ha de ser interessante.

Tu concebes uma rapariga educada que nao seja

interessante ?

— Eu nao. .

.

— Pois eu tambem nao. Assim como nao concebo

uma rapariga interessante que nao seja bonita.

Esta rapariga que nao assigna esta carta, nem

mesmo com pseudonymo, ha de ser com certeza uma
rapariga bonita . . . Nao te parece ?

— que eu tenho pena e de nao a conhecer, por-

que estou certo que me havia de entender bem com ella.

4.a vJOR3Sr.A.I3.A.

Hontem, domingo de Paschoa, Ellas sahiram a rua.

E quiz acaso que Ellas e Elles se encontrassem

dentro da mesma confeitaria da rua do Ouro, a com-

prar amendoas.

Estiveram juntos bastante tempo dentro da mesma

loja, sem que uns e outros suspeitassem das affinida-

des e sympathias que, por intermedio da Republica,

OS ligavam.

Xao suspeitavam, nem o podiam prever, porque,

se suspeitassem, nao teria sido possivel eu ouvir os

rapazes dizerem um para o outro, quando sairam da

confeitaria

:
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— Olha la, quera sac aquellas raparigas que fi-

tavam todos os rapazes que la estavam dentro e que

a DOS proprios pareciam querer coiner com os olhos,

entre risadinhas constantes, para darem na vista. . .?

— Nao sei, nao as conheco, nem faco ideia quem

poderao ser.

Mas que grandes estafermos . . . !

17-4-911.



Lisboa

Tambera eu fui a rua do Ouro. onde durante tres

dias a populapao de Lisboa, e algumas centenas de

congressistas e fouristes, se acotovelaram deante das

vitrines que encerravam os mais bellos exemplares

das rosas de Portugal.

Receber estrangeiros espalhando a entrada da

nossa casa as mais lindas flores que nascem nesta fe-

cunda terra, e sem duvida uma ideia sympathica, de-

licada e fina, que deve merecer os louvores de todos.

E escolher a rua do Ouro para esse fim, e uma reso-

lugao acertada e judiciosa.

Com effeito, a rua do Ouro 6 a entrada da nossa

casa. Ella ^ para Lisboa a mesma coisa que para

qualquer casa e o atrio. Ella representa o mesmo que

a introducgao de um livro. E' como o exordio de um

discurso, o hors (Vauvre de um almogo, o apperitivo

antes de um jantar. Quem n'ella entra esta jd na

nossa casa, mas nao esta ainda na nossa intimidade.

E' logar de onde nada se pode ainda observar e

analysar bem, mas de onde tudo se pode avistar ja.
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Dentro d'ella a vida intima da cidade occulta-se

atraz das portas e janellas dos edificios, mas se se

escutar bem, ouvir-se-ha ja o rumor de toda a exis-

tencia alfacinha, o barulho das paixoes, das vaidades,

dos ridiculos e das mentiras que para alem das para-

des se escondem.

Vir de fora visitar Lisboa sem passar pela rua do

Ouro, e mesmo que entrar n'uma casa pela janella.

AH se vae antes de partir.

Ali se passa quando se chega.

Estar uma bora encostado a uma das suas esqui-

nas, e saber quem parte e quern cbega ; e saber quem

esta doente e quem tem saude, quem vae casar e

quem se divorcia, quem vae ao theatro ou fica em

casa, 6 carnet mondain dos jornaes, mexido, vivido,

animado.

Nas centenas de metros de rua que correm do

Rocio ao Terreiro do Paco, desfilam todos os dias, a

boras certas, as mesmas caras, com a mesma regula-

ridade e pontualidade com que nos entramos na nossa

casa para jantar e dormir.

Ali se fazem e desfazem intrigas amorosas. Ali

nascem e morrem paixoes. Ali se disfructam as ale-

grias fugidias do acaso, ali se geram muitas das dores

crueis do destino.

A ninguem sera possivel penetrar a vida de Lis-

boa, sem primeiro se por em contacto com ella na rua

do Ouro.

A rua do Ouro e, pois, o ponto de partida, a pri-

meira etape de todos os que veem ao nosso encontro

para nos visitar ou estudar.
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Mas se a rua do Ouro e o atrio, o Chiado, ligando

OS dois lancos da rua do Carmo e da rua do Alraada

com patamar da Praga de Camoes, ^ a escadaria

nobre, por onde sobem todos aquelles cuja visita e

bastante demorada para nao os obrigar apenas a dei-

xar-nos o seu cartao a porta. E e subindo o Chiado,

por entre os jarroes que a tarde veem ornamentar os

seus passeios, que o visitante comega entrando um
pouco na nossa intimidade.

Nos, OS da terra, qae todos os dias passamos e tor-

namos a passar pelo Chiado, nada vimos, nada ouvi-

mos que nos produza uma impressao despida de bana-

lidade. Mas o estranho, aquelle que pela primeira vez

visita, que vera elle, que aspectos Ihe offerecera o

Chiado, para surprehender os segredos da nossa vida

intima?

Nao nos demoremos a apreciar aquelles jarroes.

Alguns sao realmente antigos, preciosos, originarios

da India e da China, mas a maior parte sao modernos,

imitagoes, de ma louga e tintas fracas.

Entremos um momento nas ante-camaras cujas

portas abrem para esta escadaria.

Sao OS clubs elegantes, de recreio ou politicos, as

redacgoes dos jornaes, os ateliers de modas. Consti-

tuem OS mais intensos focos da nossa actividade.

E' d'ahi que partem os boatos, que se dictam mui-

tas leis, que se fazem e desfazem as reputagoes, que
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se levantara e derrubam os idolos, que se forjam as

intrigas politicas.

E' ali que primeiro se conhece «o que dirao,

amanha, os jornaes>, que se pormenorisa o ultimo es-

candalo mundano, que se sabem as fortunas que o

panno verde devora.

D'ali se ve e surprehende ja a vida interior da

sociedade lisboeta, tao clara e perfeitamente como se

as casas nao tivessem portas nem janellas, nem pa-

redes.

Para a populacao que frequenta o Chiado e re-

dondezas, a vida alheia nao tem segredos nem mys-

terios. Tudo se ve e tudo se sabe, tudo se ouve e tudo

se observa.

Estar no Chiado e pois estar ja na nossa intimi-

dade.

*

* *

Mas alem d'esta escadaria vasta, no alto da qual

— na Praga de Camoes — se collocou a estatua do

Poeta, como a mais expressiva recordagao do passado,

Lisboa tem, como a casa de qualquer de nos, a sua

sala de visitas, o seu salao nobre, onde sao recebidos

OS hospedes de categoria e cerimonia. E' a Socie-

dade de Geographia.

E' aqui que se ostentam e mostram as velhas re-

cordapoes de familia, os retratos dos antepassados,

as reliquias dos tempos idos.

E e abi tambem que entramos, quando a nos pro-

prios queremos dar uma tregua nas amarguras da
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hora presente, respirando por momentos a atmosphera

das antigas grandezas.

A Sociedade de Geographia e, dentro da nossa

casa, a evocapao do passado historico, o tra9o que

liga esplendor antigo com as esperancas futuras.

E' a sala onde se tratam os assumptos graves e se-

ries. E' por isso que, se recebemos os estrangeiros

que viajam por prazer, no Estoril — o nosso jardim

de inverno — ou em Cintra — o nosso jardim de verao

— aquelles que veem para trabalhar n'um fitn de so-

lidariedade, os recebemos na Sociedade de Geographia.

Nos ultimos annos a cidade era ja pequena para

a populacao, a casa era acanhada para os moradores,

e Lisboa construiu entao, entre a parte antiga e o

seu quintal — o Campo Grande — uns annexos, novas

dependencias do seu palacio. Sao os Bairros Novos.

Estes bairros novos sao para Lisboa a confusao,

a agglomera^ao, a promiscuidade de todos os gran-

des centres de populacao. Elles vieram trazer para

Lisboa a nota democratica e egualitaria da epoca.

Sao a rua, o sol e o ar ao alcance de todos. E sao

tambera, nos o julgamos, a unica cousa moderna que

temos feito.

Na multidao enorme que invade as suas avenidas

aos domingos, as classes acotovelam-se cordealmente.

Os bairros novos representam para grande parte

9
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da populacao de Lisboa a garantia do prazer econo-

mico, do gozo barato.

Sao a miisica gratis uma vez por semana na Ave-

nida, as raras festas e cortejos em que uma minoria

toma parte e a grande maioria assiste como especta-

dor ou disfructador. E para outros lisboetas estes bair-

ros sao aquillo que se mostra ao estrangeiro para jus-

tificar aos sens olhqs, a aspiracao de uma Lisboa

grandiosa, que dorme sempre no intirao de todo o al-

faeinha patriota.

Quando se pensou em melhorar Lisboa, em fazer

d'ella qualquer coisa que atteste a sua qualidade de

capital, nao se procurou crear nada de novo.

Quando teria sido infinitamente mais facil e inte-

ressante aproveitar e desenvolver o pitoresco da nossa

terra, emprehendeu-se a tarefa de a fazer grandiosa.

Londres, Paris e Berlim sao grandiosas, monu-

mentaes ?

E preciso que Lisboa tambem o seja, pensou-se.

Mas pensou-se mal.

Aqui faltam os elementos de que aquellas cidades,

como capitaes de paizes grandes e ricos, possuem para

se tornarem monumentaes.

estrangeiro que de qualquer d'aquelles paizes

parte para visitar o nosso, nao vem evidentemente

atraz das impressoes de grandiosidade, de riqueza e

de sumptuosidade.

portuguez que para la parte podera ir atraz

d'ellas, mas o estrangeiro d'aquelles paizes vem cer-

tamente [k procura do que la nao tem, de qualquer

coisa que para elle seja nova e interessante. Ora esta



DO ROCIO AO CHIADO 131

coisa nova e interessante e o pitoresco. Encontrando

na nossa terra o pitoresco, elle considerar-se-La re-

compensado do passeio e da viagem.

E, pois, pitoresco natural da nossa terra que e

necessario aproveitar. desenvolver, melhorar, e, prin-

cipalmente tornar accessivel, facil, evidente.

Manter incorruptiveis certos aspectos caracteristi-

cos da vida nacional, patentear determinados tracos

da tradiccao historica, aproveitar habil e judiciosa-

mente todos os motivos do pitoresco natural da terra

portugueza, e proporcionar os meios para que tudo

isto possa ser commodamente visto, observado e apre-

ciado, sao em resumo as condicoes que melhor pode-

rao concorrer para fazer augmentar a corrente de

« touristes » para o nosso paiz.

E agora que esta reunido em Lisboa o Congresso

Internacional do Turismo parece ser a occasiao mais

opportuna para fallar d'estas coisas.

15-5-011.





As mulheres e o exercito

N'um dos folhetins que ultimaraente escrevi. dei a

entender que as propagandistas do feminismo em Por-

tugal, lutando pela conquista de direitos politicos e

funccoes publicas identicas as dos homens, se desinte-

ressavam todavia de tudo o que dizia respeito a defeza

nacional, considerando isso uma funccao exclusiva dos

homens. Fui injusto.

Pelo que tem referido a imprensa ultimamente,

ve-se que as damas nao pensam de modo algum em se

eximir a esse dever, e contam no numero das suas

reivindicacoes a cooperacao na defeza da patria. E lou-

vavel e heroico !

Como homem que sou, o assumpto interessa-me

sobreraaneira, e interpretando certamente a opiniao

de todos OS meus collegas homens, julgo do meu dever

prestar n'este mesmo logar, e com todo o jubilo, a

devida homenagem a heroicidade, ao sao criterio, e ao

patriotismo— sobretudo ao patriotismo — das damas

portuguezas.

Tanto assumpto me interessou, que consegui
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obter, por inconfidencia d'uma feminista, as bases do

projecto de organisacao do novo exercito, tal como

sera apresentado ao parlamento pela primeira mulher

que la conseguir metter o nariz, como deputado.

E um documento admiravelmente bem elaborado,

precedido d'um relatorio que so por si vale uma bi-

bliotheca.

Como convem a um documento d'esta especie, o

relatorio abre com uma declaracao de guerra aos ho-

mens e aos poderes publicos, por nao ter sido ouvida

a Liga Feminista antes de publicada a recente orga-

nisacao do exercito, declaracao que me abstenho de

transcrever, e diz que o problema da defeza nacional

so ficara satisfatoriamente resolvido « no dia em que

as mulberes mandarem».

A seguir a auctora do projecto espraia-se em ju-

diciosas consideracoes como as que seguem:

< uso de uniforme nao pode ser apanagio dos

bomens. Deve estender-se tambem a mulber, aos filbos,

ao cao, ao gato e ao papagaio, que todos juntos con-

stituem o lar, sede das familias, que por seu turno

sao a base da sociedade e constituem a nacao.

Quern melhor do que el la patenteia constantemente

elevado patriotismo que no seu peito se abriga?

Se nos as mulberes fazemos justica e apreciamos

amor da patria nos bomens, exigimos que elles re-

conbecam e apreciem o nosso patriotismo.

Fazer guerra nao e so dar e apanbar tiros. Se o

fosse e claro que so os bomens se deviam dedicar a

isso.
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Morrer per morrer, antes elles do que nos.

Mas para tudo que nao seja isso, pode alguem du-

vidar dos grandes services que prestariam as mulhe-

res no exercito ?

Quern como ellas daria brilho as paradas milita-

res '? Quern como ellas gosaria a reduccao de oO 7o

nos bilhetes de caminho de ferro?

Quern mellior do que uma mulher poria na cabeca

um chapeu armado de general?

Quern seria capaz de mellior fazer um trabalho de

sapa na engenharia?

Quem as poderia egualar na manobra das baterias

e trem de cozinha?

Deixar de aproveitar todas estas capa-cidades e um
grande prejuizo para a defeza nacional.

»

relatorio conclue com mais algumas considera-

coes d'este genero, e trata a seguir da organisacao

dos differentes servicos.

Direccdo dos servicos de esiado-maior, modas e confeccoes

servi90 de estado-maior comprehende

:

a) A secQao de modas com sede no Paris em Lis-

boa.

b) A seccao de chapeus com sede na casa Mi-

moso.
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2.0

Havera uma addida militar em Paris e oiitra em
Vienna, a quem compete estudar chez Paqiiin, Redfern,

etc., OS ultimos progressos da arte da guerra.

Pertencem a esta direcpao os services topographi-

cos do exercito, que serao organisados de modo a po-

derem fornecer rapidamente a qualquer official exem-

plares de cartas topograpbicas e de namoro, devendo

publicar mensalmente um boletim que se intitulara

« Cartas a uma noiva. >

4.0

Ao estado-maior compete a direccao superior de

tudo que diz respeito ao abastecimento de viveres e

municoes, devendo organisar em todos os quarteis e es-

tabelecimentos militares depositos de pd d'arroz e

perfumes para uso dos srs. e sr.^-^ officiaes.

5."

A reserva geral de p6 d'arroz, Kaloderma e Cre-

me Simon, ficara a cargo da administracao militar.

6/

Na preparacao da guerra o estado-maior tera em

vista que qualquer campanha provavel nao podera de
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future realisar-se senao nos seguintes locaes, confor-

rae as estacoes

:

I)e inverno. — Xo theatre de S. Carlos, da Repu-

blica, ou Colyseu.

Na primavera. — Xo Campo Grande. Avenida, ou

nas hortas.

No vercio. — Xa Figueira, Espinho, Povoa, ou no

estrangeiro, em Vichy, Biarritz, etc.

No outomtio. — Cascaes, Estoril e Foz do Douro.

7.°

As bandas regimentaes no verao sao substituidas

por sextettos, de que so deverao fazer parte musicos

afamados.

Services de artllheria, frem de cosinha e Improperios

D^este servico fazera parte

:

a) A Direccao dos transportes.

h) commando geral das baterias de cosinha.

c) A seccao dos obuzes, morteiros e improperios.

2.0

A direccao dos transportes providenciara sempre

de forma que nao faltem as sr.'^-^ officiaes do exercito

OS automoveis e carros indispensaveis para sen ser-

vice, e encarregar-se-ha tambem de adquirir directa-
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mente o material de guerra de que necessitem, nas

lojas da baixa.

commando geral das baterias de cosinlia sera

exercido por uma generala que tenha feito toda a

sua carreira na cosinha, a quem compete:

a) Passar amiudadas revistas aos tachos, panel-

las, cafeteiras e mais material a sen cargo.

b) Mandar construir, concertar, e arear todo o

material de guerra conforme as requisicoes das sr.^s

officiaes donas de casa.

c) Organisar um servico de vigilancia destinado

a impedir que « o bispo entre no arroz ».

d) Proceder a mobilisacao geral dos services a

seu cargo, no verao, quando as familias vao para as

praias.

pessoal para a seccao de obuzes, morteiros e

improperios, sera recrutado exclusivamente na Praga

da Figueira e na da Ribeira Nova, e tera a seu cargo

tambem, tudo o que se respeita as minas, torpedos e

piada grossa.

A promocao no pessoal d'este quadro far-se-lia

por concurso, em que terao a preferencia aquelles e

aquellas que se notabilisarem, na especialidade— im-

properios.



DO ROCIO AO CHIADO 139

Servicos de cavallaria e burricadas

A este service compete tudo o que interessa a or-

ganisacao de burricadas, pic-nics, excursoes, etc.

90

Tern como attribuicoes especiaes:

a) Providenciar para que as damas do exercito

sejam fornecidos os melhores logares nos concursos

hippicos

;

h) Organisacao de tea^ garden-party e soirees para

regalo das mesmas damas

;

c) Determinar as toilettes que se devem usar em

cada uma d'estas festas.

3.-

As tropas da arraa dividem-se em

:

Dragoe.i — a que so poderao pertencer as sogras.

Lanceiros — que apenas entrarao de servieo nas

salas de baile.

4.0

Os servicos de remonta devem adquirir o gado

necessario para o exercito, no Bussaco, em Cintra e

em Cacilhas.
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Servicos de infantaria

Os servicos da arma comprehendem

:

a) As tropas de linha.

h) As de retroz.

c) As de algodao de cinco fios.

d) As de torcal.

'2.^

Todas estas tropas serao armadas com metralha-

doras « Singer*, silenciosa, e nsarao em logar do sa-

bre, uma tesoura presa a cinta.

Para campanha ser-llies-ha fornecido como escudo

um dedal.

Regulamentos posteriores completarao estas bases.

E pena que as mulheres nao tenham ja represen-

tacao no Parlamento.

Como se ve, uma organisaQao n'estas bases resol-

veria d'uma forma definitiva, o problema da defeza

nacional em todos os seus variados aspectos.

29-5-911.



Maria Angela

Conheci Maria Angela a meza d'um hotel n'uma

praia do norte, onde em tempo costumava passar al-

guns mezes de verao. E encontrei-a depois varias ve-

zes em Lisboa, sempre apressada, subindo e descendo

dos carros electricos, ou percorrendo n'um passo miudo

e rapido, alguraas das ruas dos bairros excentricos da

cidade.

Era a Maria Angela um d'estes seres que a civili-

sacao contemporanea produz, e que nao e facil classi-

ficar nem saber a que patria ou raca pertencem, tao

variadas e complexas sao as influencias que na sua

existencia denunciam.

Nascida em Portugal comecou a sua educacao na

Inglaterra, que deu ao seu espirito um senso pratico e

um notavel equilibrio, eraquanto do seu corpo fazia

uma machina aprumada, desembaragada e forte. Al-

guns annos mais tarde foi para Franpa. Em Paris

devorou com ancia tudo o que o meio fornecia de arte

e litteratura. Leu e estudou n'esse tempo tudo o que

de notavel tern produzido as letras, e quando mais
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tarde comecou a entrar pelos dominies da philosophia,

passou a AUemanha, estudou a lingua, oiiviu os mes-

tres, assimilou dontrinas, theorias, subtilezas, arru-

moii tudo isso cuidadosamente dentro do seu cerebro

privilegiado, e partiu a estudar outros povos, outras

rapas, outros costumes, a analysar novos aspectos, a

desvendar novos mysterios, a armazenar novos conlie-

cimentos n'uma ancia de estudar e saber de que ja-

mais poderia saciar-se.

Viajou na America, percorreu a Suissa, esteve na

Russia, deu um salto ao Egypto, atravessou o Japao,

e teria dado a volta ao mundo se a guerra russo-japo-

neza, que n'essa occasiao rebentou, nao a tivesse obri-

gado a interromper n'este ultimo paiz a serie das suas

accidentadas viagens.

Quando aos vinte e cinco annos regressou a Por-

tugal, Maria xA.ngela fallava e escrevia em meia duzia

de linguas tao facilmente como em portugues
;
a sua

intelligencia aguacada, trabalhada com esmero em 15

annos de vida intensa, era lucida, clara, penetrante

:

a sua illustracao excedia a de qualquer homem culto

;

seu espirito era forte como a sua anatomia, e ou-

vindo-a falar e discutir qualquer problema, por mais

subtil e complexo que elle fosse, pasmava-se da vas-

tidao dos sens conhecimentos, e mais ainda, do judi-

cioso uso que d'elles fazia, do adrairavel equilibrio das

suas faculdades, da seguranpa com que os sens racio-

cinios eram architectados, da solidez dos sens concei-

tos, da evidencia das suas conclusoes.

Dotada de uma actividade irrequieta, esta rapari-

ga de 25 annos, veio para Portugal « para descancar »

,
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dizia ella, e para descancar passava os sens dias

dando licOes, ensinando a rapazes e raparigas linguas

e sciencias, educando, lendo e collaborando com assi-

duidade em ^naganizes e jornaes inglezes, americanos,

franceses e Portugueses.

Aos homens cultos Maria Angela despertava um
vivo interesse, interesse que invariavelmente se ma-

nifestava de uma forma diversa da habitual. Meia

hora de conversa bastava para ella conquistar a um
homem um respeito profundo, mas um respeito que

especialmente a lisongeava, porque nao se traduzia

em palavras e phrases adocicadas, mas em veneracao,

em pasmo, e denunciava sempre o reconhecimento e a

consagracao de uma personalidade differente e supe-

rior a todas as outras do seu sexo. Esta era a unica

vaidade que eu Ihe couhecia. Eigorosamente nenhum

homem via n'ella uma mulher. Do seu convivio des-

prendia-se um encanto todo intellectual, sem pieguices,

sem delicadezas, nem subtilezas sentimentaes. Era

uma boa camarada que prendia pelo espirito e de que

a sympathia que despertava nos homens tinha a sua

razao de ser em affinidades exclusivamente mentaes.

Todavia, nao se podia dizer que nao fosse formosa.

As linhas do seu corpo eram correctas, proporciona-

das, tao equilibradas e harmonicas como a trama dos

seus raciocinios. As suas feicoes nao eram desprovidas

de gra9a e -^nura, e os seus olhos vivos, bulicosos e

penetrantes levavam muita vez aquelles que d'ella se

acercavam para a escutar com prazer, a perguntar

no seu intimo : « Tera esta mulher um corapao ?

»

Se tinha nunca o deixara perceber. Tudo servia
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de assumpto para as suas divagacoes eruditas ou phi-

losophicas, mas acerca de amor nunca ninguem Ihe

ouvira pronunciar uma palavra, nem emittir uma opi-

niao. Parecia que nunca ella vira no homem senao o

antagonista com quern se discute, e que se vence entre

desenrolar d'umas premissas e d'uma conclusao.

Para ella o homem era isto. E por tanto se dis-

pensava de quebrar as linhas severas da sua toilette,

a maneira das mulheres inglesas, — uma saia curta,

uma blouse simples e um ligeiro canotier— que babi-

tualmente usava nos seus longos passeios pela praia

e pelos pinheiraes das circumvisinhancas.

Quando no anno seguinte voltei a praia fiquei

muito admirado de ver a Maria Angela, — ella que

andava quasi sempre so. e nao admittia como boa

companbia senao um livro, um jornal ou um magazine,

—a passear com um bomem alto, forte, trigueiro e sym-

patbico, e entre os dois, dando as maos a um e outro,

uma pequenita de 8 ou 10 annos, de cabellos negros

caidos pelas costas abaixo. Julguei que fosse familia,

mas logo algaem bouve que me explicou o caso.

Aquelle bomem era professor n'um lyceu da pro-

vincia, bomem muito dado aos livros e as especulacGes

intellectuaes.

Yiuvo desde alguns annos, ficara com aquella pe-

quenita para quem fazia convergir tudo o que na sua

alma restava de sentimento e affecto. Fora d'isso re-
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gia com toda a regularidade as suas cadeiras no Ly-
ceu, e nas horas vagas, nas longas noites silenciosas

e tristes da provincia, lia todas as novidades littera-

rias e scientificas que se produziam no mundo inteiro.

A mesa do hotel o acaso fel-o sentar ao lado de

Maria Angela, e dentro em poucos dias aquelle homem
erudito e culto, quasi tanto como ella. tornava-se o

seu companheiro predilecto, o seu antagonista prefe-

rido, a unica pessoa que na banalidade e monotonia

da praia, representava a garantia de seu prazer do-

minante— a discussao.

A pouco e pouco Maria Angela comecou a interes-

sar-se tambem pela pequenita. Queria saber tudo. Se

ella era forte, se aprendia alguma coisa, se ia para

algum collegio, o que e que ella ja sabia, etc. e no fim

da epoca balnear as duas eram ja inseparaveis.

Maria Angela chegou a conceber a ideia de se en-

carregar de Ihe dirigir a educa9ao. Mas como? Ella

teria de vir para Lisboa, o seu companheiro e a filha,

para a provincia.

A questao ficou n'aquelle momento sem solucao,

mas drama intimo que come^ava a esbocar-se, irrom-

peu d'ahi a dias quando Maria Angela, na estacao,

tomava o comboio para Lisboa.

Pae e filha estavam na gare a despedir-se d'ella, e

quando o comboio partiu eu vi, pela primeira vez, os

olhos vivos de Maria Angela humedecerem e lagrimas

abundantes correrem-lhe pelas faces n'uma explosao

de ternura que desconcertaria todos os que a conhe-

ciam.

No inverno seguinte em Lisboa Maria Angela
10
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mudou per completo os seus habitos. Lia menos, dis-

cutia com menos calor, fizera-se mais concentrada

e aprehensiva. seu grande prazer era escrever. Es-

crevia cartas enormes ao antigo companheiro da praia

sobre a educagao da filha, e escrevia a esta, quasi

todos OS dias, bilhetes illustrados com conselhos, indi-

cacoes, e palavras cheias de alfecto, e ternura.

Da provincia vinham tambem a miude noticias.

Mas quantas mais chegavam mais ella se tornava

aprehensiva e concentrada.

N'uma d'essas cartas dizia-se : «A pequena nao

tem passado bem. A beira-mar deu-se admiravelmente,

mas depois que chegamos aqui, anda sempre triste e

fala a miude na < maesinha do hotel »

.

Passados alguns dias vieram noticias menos tran-

quilisadoras ainda. A pequena cahira doente, estava

de cama, tinha febre, e o pae so em casa, apavorava-se

com a ideia d'uma catastrophe proxima.

Maria Angela quiz partir logo. Mas a razao dete-

ve-a. Ha-de haver exagero com certeza, pensou. Tal-

vez seja ama coisa passageira. .

.

No dia seguinte um telegramma p61-a em sobre-

salto. Cheio de angustia, o antigo companheiro d'hotel,

dizia-lhe de la: « Pequena muito mal. Quer vel-a.

PeQO-lhe que venha >.

Maria Angela nao hesitou.

No outro dia a noite, estava ao lado d'aquelle

homem desolado e so. N'um leito branco e alegre a

encantadora creanpa que ella se habituara a amar

como se fora sua, jazia immovel, velada aos seus olhos

por um ramilhete das mais frescas rosas de campo.
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Perante a catastrophe irremediavel aquelle homem
e aquella irinlher que o affecto por iima creanca alK

juntara, abriram simultaneamente os bracos, e quando

logo a seguir os cerraram, as suas existencias ti-

nham-se confundido, a dor tinha-os identiiicado, o

pranto desvendara o segredo dos sens coracoes.

Disseram-me depois que tinham casado. E quem

mais lucrou com isso foi a pequenita do professor.

Uma criada explicou-me depois o caso. Aquillo tinha

sido um true do homem. No leito branco e alegre por

baixo das flores havia apenas roupas. Mas para mim,

de alguma coisa servira isto tudo. No meu espirito

fez-se luz.

Maria Angela tiuha um coracao, era mulher, e ti-

nlia uma patria, era portugueza.

5-6-911.





O filho da Chimera

Subindo as rochas escarpadas que n'aquelle ponto

contornavam a costa, a Chimera apontou com o dedo

mar que bramia a seus pes, e disse ao adolescente

que a acompanhava:

«Isto e mar immenso. Faco-te presente d'elle.

E teu».

Depois, erguendo o braco, continuou:

< Isto aqui por cima, e o ceu, o espaco infinite.

Tambem te pertence. Guarda-o>.

« E tudo que esta para alem, esta mancha som-

bria, pardacenta e esverdeada, que, para traz de ncjs

se estende, e a Terra.

E tua egualmente.

Aqui habitam e vivem os homens. Serao todos

teus servos. Manda, e elles te obedecerao tao cega-

mente como sempre a mim teem obedecido »

.

E acabando de pronunciar estas palavras, a Chi-

mera precipitou-se nas aguas do mar, desapparecendo

entre a espuma branca d'uma vaga que viera quebrar-

se contra as rochas negras da costa.
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Longas foram as horas que o adolescente passou

n'aquelle logar olhando curiosamente o mar, como se

com OS olhos quizera decifrar n'um momento, todos os

seus insondaveis mysterios.

Que fazer do poder enorme de que a sua mae
Chimera acabara de o investir?

Como aproveitar e gozar a riqueza incommensura-

vel de que ella o deixara herdeiro?

Nunca houve ninguem que tivesse podido ser pos-

suidor d'uma riqueza semelhante ! que n'um mo-

mento Ihe acabava de ser dado, era o maximo de que

alguem poderia dispor. Com os dominios que n'aquelle

instante recebia, e com o poder illimitado de que

passava a dispor, elle era o senhor absoluto do Uni-

verso, chefe supremo da creacao, aquelle que mais

possuia, aquelle que mais podia, aquelle cuja vontade

seria a exclusiva lei do mundo.

Que obstaculos se poderiam erguer contra as suas

determinacoes ?

Bastava que no seu cerebro surgisse uma ideia,

um desejo, uma ambicao, para que logo ella se podesse

transformar n'uma realidade. Que Ihe faltava para

que assim acontecesse?

Materiaes tinha-os de sobra. De todas as riquezas

do Universo podia elle servir-se.

Homens, collaboradores e executores das suas

vontades, tambem nao Ihe faltavam.

Fazendo estas consideracoes, o filho da Chimera

sentia-se feliz.

Nunca elle ambicionara outra coisa.

Desde a edade da razao elle reconhecera com a
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vivacidade da sua intelligencia precoce, que no seu in-

timo havia latente serapre, a ambicao da grandeza.

Nas suas horas de sonho— e eram o maior numero

na sua existencia— a sua phantasia hypertrophiada

ja pelo habito, nao fornecia a sua razao deslumbrada,

senao os mais seductores quadros que com a gloria, a

riqueza e o poder se podiam compor.

D'esses sonhos sahiam quasi sempre revoltas inti-

mas contra a impotencia dos sens meios para attingir

a sua realisacao, mas nunca haviam nascido resolu-

coes fortes, praticas, decisivas. E quando o desanimo

mais opprimia, elle vinha entao para a beira do mar

como naquelle raomento, cravar os olhos na vastidao

do mar, sonhando com a grandeza e a gloria dos sens

antepassados, e pedir a historia, e a phantasia o que

a vida nao lograra conceder-lhe ainda.

Erguendo-se da rocha aspera onde estivera raedi-

tando, filho da Chimera encaminhou-se pela terra

dentro, mettendo a uns atalhos que cortavam em S

um pequeno pinhal vicoso e baixo.

Porque sera que nao ha aqui uma estrada, pensou?

sitio e bello, a vista e deslumbrante, passa

immensa gente por estes atalhos, e preciso portanto

que haja uma estrada.

filho da Chimera chamou, e logo de todos os la-

dos vieram os engenheiros, os architectos, os constru-

ctores e os empreiteiros.
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« Meus senhores, quero aqui uma estrada > disse-

Ihes elle. Logo obedientes todos responderam : « Sim,

meu senhor» e foram para casa fazer projectos.

Mais adeante havia umas collinas verdejantes e

pittorescas, afamadas pelo seu clima suave e pelos

bellos panoramas que a vista ahi abrange. Novamente

filho da Chimera chamou e os engenheiros e archi-

tectos vieram pressurosos receber ordens.

« Aqui quero, disse elle, palacios, casinos, hoteis,

esplanadas, passeios, jardins, cafes, vapores, caes, luz

electrica, comboios, tramwais, etc. >

E OS engenheiros correrara para casa, a fazer

mais projectos.

Em dias successivos o filho da Chimera percorreu

todos OS sens vastos dominios e por toda a parte con-

statou a necessidade de obras e melhoramentos.

Havia uma grande cidade na margem d'um rio,

que estava separada da margem opposta por uma larga

faxa d'agua. Mandou fazer uma ponte, mas uma ponte

monumental, como outra egual nao havia no mundo,

para que por baixo d'ella passassem navios, mercan-

tes e de guerra, que na mesma occasiao mandou tam-

bem fazer.

Para embellezar a mesma cidade quiz que fizessem

jardins, avenidas,. boulevards^ ruas, bairros, pra^as,

palacios, etc.

Mais adeante marcou o logar para uma estacao de

telegrapho sem fios.

Aqui tra^ou uma linha de caminho de ferro, alii

delineou um porto franco, mais abaixo transformou o

calcetamento das ruas, mais acima quiz um mercado,
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depois escolheu o local para um theatro, os terrenos

para escolas, e finalmente por toda a parte mandou

erguer obras novas, sumptuosas e caras.

Passado um mez o filho da Chimera ficou miiito

arreliado vendo que nada do que elle tinha mandado

fazer estava prompto, nem mesmo comecado. Cheio

d'aquella impaciencia que teem sempre os sonhadores

perante a lentidao das realidades, o mancebo convo-

cou para uma reuniao no seu luxuoso palacio, todos

os engenheiros, architectos e empreiteiros a quem en-

carregara de fazer as obras que concebera.

Vieram os homens, e em cima da maior mesa do

palacio comecaram a desdobrar projectos, ante-proje-

ctos, alcados, plantas, desenhos e esboQOs.

< que e isto, perguntou elle ?

»

« Isto sao OS projectos.

»

«Mas eu nao Ihes mandei fazer projectos, mandei

fazer obras . . . !
>

«Mas para fazer obras ^ necessario primeiro os

projectos, responderam-lhe timidamente. E preciso sa-

ber agora se se podem executar. . . >

«Sim, p6dem-se executar desde ja>, disse com de-

cisao filho da Chimera, passando por cima d'elles

todos, uma ligeira vista d'olhos.

Decorrido outro mez nada denunciava que as obras

tivessem sido come9adas.
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Convocados de novo os technicos, todos tremierara

ouvindo o mancebo em furia clamar :

«Isto e intoleravel, meus senhores ! tempo passa

e as obras que eu delineei estao por realisar! que

esperam agora ? >

Entao um dos presentes, mais ousado, adeantou-se,

e n'uma voz abafada, disse

:

< Falta-nos dinheiro, senhor. . . >

« Dinheiro ? ! . . . >

Nunca ao filho da Chimera lembrara que para

fazer aquillo tudo era preciso dinheiro. Sua mae

tinha-lhe dado todas as riquezas. De tudo o que a sua

phantasia e o seu espirito podiam abranger, elle dis-

punha, mas dinheiro, oiro, fora exactamente a unica

coisa que ella se esquera de Ihe dar!

E agora que na sua frente um grupo d'homens Ihe

pedia essa coisa mesquinha e insignificante, elle sentia

que com a sua falta iam cahir por terra todos os sens

pianos, e com elles, todas as suas ambicoes de gran-

deza e gloria, todo o prestigio do seu poder illimi-

tado.

Foi n'esta occasiao que um incidente inesperado

vein salvar a situacao.

Do grupo de engenheiros e arcbitectos, destacou-se

um homem novo, de peito largo, cabepa alta e olhar

decidido, que pedindo venia, pronunciou com voz firme

as seguintes palavras: « Eu so, com estes dois com-

panheiros— e apontou dois dos presentes — me encar-

rego de fazer todas essas obras ».

Mas quem es tu? E quem sao os teus compauhei-

ros?
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«Eu SOU Futuro, e elles sao o Trabalho e o

Tempo ^.

Deem-me todos esses projectos e confiem em mim.

De todos, en executarei os mais grandiosos e bellos *.

Mas tens o dinheiro? Onde o vaes buscar? Onde

estao as tuas minas d'oiro?

«Por toda a parte. Sao o Trabalho e o Tempo

que as hao-de descobrir. Ellas estao em cada homem
do nosso paiz, era cada arvore das nossas florestas,

em cada gotta da agua dos nossos rios que se perde

no oceano.

Em cada fructo dos nossos pomares ha oiro; em
cada bago das nossas uvas, em cada palmo da nossa

terra, e em cada cellula do nosso cerebro. Para cada

lado que nos voltemos esta oiro occulto.

Mas so nos tres trabalhando juntos, e que seremos

capazes de o descobrir. E com elle. facil nos sera

entao realisar todas essas obras>.

Ouvindo isto todos pareceram muito surprehendi-

dos e intrigados, mas a verdade e que, d'aquelle dia

em diante, comecou a trabalhar-se a valer no paiz da

Chimera.

12-6-1911.





Um livro de mulher

«E muito facil fazer um livro >, dizia n'um gnipo

de mulheres uma dama baixa, magra, d'olhos vivos e

curiosos. Ja um dos nossos philosophos e homens de

letras que mais teem produzido, indicou a forma pra-

tica de o conseguir: «Vao-se tomando notas e im-

pressoes dia a dia, hora a hora. Guardam-se n'um a

gaveta, e, passados alguns mezes, tem-se um livro

prompto a mandar para a typographia >.

Ouvindo estas palavras, a D. Constanca teve de

subito a solu^ao de um dos problemas que nos ultimos

tempos mais a preoccupara. A face illuminou-se, os

olhos sorriam-lhe, a curiosidade agucou-se, e tagare-

lando, perguntou, inquiriu, quiz saber mais por meudo

todos 03 pormenores d'essa cousa que ate ali Ihe pa-

reca tao difficil, e que de um momento para o outro

se tornara uma das mais faceis e viaveis emprezas

que se poderiam conceber.

Pertenciam estas damas a um grupo de mulheres

que ignoradas circumstancias sociaes e mundanas re-

uniam habitualmente em volta da pedra branca de
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uma mesa, a hora em que se toma o < five o'clock »

,

n'uma das mais afamadas pastelarias da cidade. Cons-

tituiam ellas uma especie de academia onde todos os

acontecimentos de ordem intellectual, litteraria ou

artistica, eram discutidos, analysados, autopsiados,

retalhados, voltados do avesso, espanejados e postos

ao sol da critica, com tanto enthusiasmo e tanta

proficiencia, como outras mulheres se occupam de

modas e mundanismo.

A ultima peca de theatro, o ultimo livro de ver-

sos, ultimo romance, eram trazidos para alii diaria-

mente, tirades com carinho das bolsinhas de couro

perfumadas, postos em cima da mesa, maculados as

vezes com a manteiga das torradas ou a nata dos

pasteis, mas sempre apreciados e saboreados mais gu-

losamente do que os « brioches de Veneza » e os

« petits fours » que com elles alternavam sobre o

marmore da mesa.

Para quem apenas as ouvisse e nao as visse, pa-

recia que eram homens discutindo.

Quando discute modas, frivolidades, a voz da mu-

Iher e doce, suave, acariciadora ; discutindo philoso-

phia, sciencia ou politica, a sua voz torna-se rude,

dura, aspera.

Nunca isto porem as impressionara. Pelo contra-

rio, parecia haver no intimo de cada uma o proposito

de galgar por cima dos convencionalismos que res-

tringem a actividade do seu sexo, invadindo franca-

mente, abertamente, o vasto campo onde se exerce a

actividade do homem.

Na produc9ao intellectual e litteraria que todos
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OS dias ellas alii apreciavam, era o homem que figu-

rava quasi sempre como auctor.

Porque nao comecariam ellas tambem a produzir

alguma coisa?

E porque nao tomariam a iniciativa de erguer bem

alto pendao de revolta contra um estado de coisas

que humilhava e deprimia o seu sexo?

Se havia uma on outra mulher destacada que cul-

tivava com brilho as letras, ellas que as letras dedi-

cavam nos ultimos tempos quasi toda a sua attencao

podiam produzir alguma coisa que fittestasse o seu

valor.

Entao surgia em termos claros e precisos o pro-

blema : < Tern a mulher capacidades identicas as do

homem? »

— «Tem», respondiam todas em coro, e nos aqui

estamos para o demonstrar, ficava pensando cada uma
no seu intimo.

E para que nao restassem duvidas, come^aram

imitando nos sens habitos. nos sens gestos, os habitos

e OS gestos dos homem.

Nas pastelarias e nos restaurantes onde as vezes

tambem se reuniam a jantar, o creado era sempre o

« rapaz »

.

«0h rapaz, deixa ver a lista. >

« Oh rapaz, leva isto. Oh rapaz, traz um prato.

»

A pouco e pouco bolos e pasteis foram caindo em
descredito, encommendavam sandwichs, baniam mesmo

cha das cinco, e abancando a mesa onde continua-

vam a reunir-se, pediam vinho do Porto, Whisky and

soda e cerveja.
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E a mais evidente prova de que valiam as suas

capacidades e da resistencia das suas faculdades e que

ainda nenhuma d'estas mixordias . . . Ihes fizera mal

ao estomago.

Este successo animou-as, e segundo se dizia, algu-

mas mais ousadas ha via ja que ensaiavam fumar o

seu charuto depois de jantar.

Egualdade de condicoes produz egualdades de ef-

feitos.

Egualando pois as condigoes do seu meio as

d'aquelle em que vivem habitualmente os intelle-

etuaes, muito sabiamente pensava aquelle grupo de

mullieres facilitar a empresa que concebera, e que se-

ria um facto no dia em que se publicasse o livro, o

phenomenal livro, que a todos os seculos vindouros

havia de levar a prova do seu subtil engenho, do

seu prodigioso talento, e do seu profundissimo sa-

ber.

Era a D. Constanca a mais irrequieta de todas, a

mais enthusiasta, a que mais se dedicara com ardor

a execucao d'aquelle piano.

Tinha, ^ certo, alguns dias de desanimo, mas de-

pressa a coragem voJtava a frente de uma torrente

de argumentos que Ihe mostravam quanto a tarefa era

facil.

Que precisava um homem para fazer um livro?

Que causas actuavam em volta d'elle para produ-

zir esse effeito?

Se OS homens que escrevem livros teem a cultura,

tambem ellas a tinham. E tinham mais a vantagem

de serem incapazes de escrever as asneiras e commet-
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ter OS erros que tao facilmente ellas criticavam nas

obras dos outros.

Mas que mais impressionara a D. Constanga

fora aquella revelacao que surgiu nos acasos da con-

versa, e tanta luz langava no seu espirito.

Pois que ! Aquelle homem cujo talento toda a gente

adrairava ! Aquelle philosopho que ja tantas obras

raaravilhosas tinha produzido, limitava-se afinal a esta

coisa simples de guardar n'uma gaveta em boeados de

papel, a? notas que os aconteciraentos e os factos Ihe

iam inspirando !

Nao havia nada mais facil para fazer um livro

!

E d'esse dia per deante as hesitaeoes, os receios

d'aquella mulher estavam vencidos, a sua decisao es-

tava tomada.

Seria ella que se encarregaria de escrever o am-

bicionado livro.

No dia seguinte annunciava as collegas a sua re-

solucao, e todas ouvindo-a tracar, com palavras cheias

de onthusiasmo e calor, o piano da phenomenal obra,

acceitaram a idea com alegria e contentamento.

Alguns mezes se passaram sem que do livro hou-

vesse mais noticias, ate que um dia, aquella que viria

a ser sem duvida a maior gloria das lettras, annun-

ciou que o livro estava prompto, que faltava apenas

imprimil-o e, accrescentou : «Ja temos duas gavetas

cheias ».

Combinou-se uma reuniao especial para se ouvir a

leitura em casa d'ella, e quando todas estavam pre-

sentes, abriram-se as gavetas com solemnidade, ti-

rou-se tudo o que ellas continham, estenderam-se em
41
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cima d'uma mesa alguns kilos de papel de todas as

formas, de todas as cores, uns impresses, outros escri-

ptos a mao, alguns a lapis, outros a penna, e depois

de postos por ordem, comeeou-se a leitura no meio

d'um silencio religioso.

« Xotas e impressoes » se poderia chamar o livro,

porque nao Lavia nos materiaes alii accumulados um
nexo, uma orientacao definida que a todos ligasse

n'um unico e determinado objectivo.

Eram notas apenas, observacoes, criticas, concei-

tos, d'uma grande agudeza sem duvida, mas destaca-

dos, disperses, muita vez raesmo divergentes nas suas

theses e propositos.

Comecava por algumas impressoes sobre a idea de

Deus, em que se destacava este conceito tirado da

carta d'uma amiga

:

«. . .Ja nao espero nada dos homens. Agora so o

Senhor dos Passos me pode valer. La espero encon-

trar-te amanha que e sexta-feira e entao contarei o

caso mais por meudo.

Tua

Alhertina. »

Yinham a seguir notas da vida colhidas em fla-

grante, todas ellas interessantes e de que nao resisto

a tentacao de transcrever algumas, como estas por

exemplo

:
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CHIADO TERRASSE

ANIMATOGRAPHO

PROGRAMMA

Bigodinho quer casar.

Bebe cacador.

Pathe journal.

Jerusalem libertada.

Viagem no Egypto.

RENDEZ VOUS DES GOURMETS

Cha completo 150

Croissants 60

210

«Nota-se entre todas as grandes costareiras de

Paris uma certa tendencia para se inspirarem actual-

mente nas modas de ha meio seculo. Xa proxima es-

tagao de verao apparecerao ja alguns modelos que
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denunciam esta tendencia. As saias passarao a ser

mais amplas, e menos simples das que actualmente se

usam 2>

.

(Do Correio das Modas).

«0s Armazens Grandella sao o paraizo das mu-

Iheres »

.

Felismina,
*

1 whisky and soda 100

2 cervejas 120

3 sandwichs 120

340
*

*

melhor dentifrico e o Odol,

Deve a Ex.^ia Sr.^ D. F. ao Paris em Lishoa.

1 toilette de passeio . . . 45$000

2 chapeus idem 68S000
1 par deluvas ISOOO
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Parece-me desnecessario transcrever mais coisa al-

guma. Isto basta para justificar o successo retumbante

que ha-de ter o livro de D. Constanca nos meios in-

tellectuaes. De maior valor do que estas notas ... so

as do Banco de Portugal.

3-7-911.





Supremo desprezo

Sempre correcto. bem vestido, elegante, o Poly-

carpo era na cidade um dos rapazes mais conhecidos

e de quern mais se falava. Yendo-o passar dentro da

sua « toilette* irreprehensivel, nao havia mulher que

o nao admirasse, nem homem que nao o invejasse.

Este culto de adrairacao e inveja creava em volta

d'elle uma atmosphera que o envaidecia e alegrava.

Ninguem sabia do que vivia. Todos ignoravam

qual era o seu modo de vida, se por acaso algum ti-

nha. Apenas se sabia, e isso elle o mostrava, que

gastava e gastava bem.

Em volta d'este homem sociavel, delicado, amavel,

que com todos convivia e fallava, sem com ninguem

se abrir franca e abertamente, nascera uma lenda que

como todas as lendas, era cheia de mysterios e de

enigmas. seu nome apparecia envolto nos mais re-

tumbantes escandalos mundanos dos ultimos annos e

a sua individualidade andava indissoluvelmente ligada

a todos OS successos da vida elegante da cidade. Con-

viva obrigado de todas as festas, p6de-se dizer que

nenhuma comecava a valer antes da sua chegada.



168 COLLECCAO ANTONIO MARIA PEREIRA

Elle era o arhitro, o soberano que todos espera-

vam com anciedade para ouvir uma opiniao, uma
ideia, de que, no pensar de cada um, dependia o sue-

cesso da festa.

Quando o Polycarpo chegava, apparentando uma
grande indiiferenca, uinguem havia que disfarcada-

mente nao o seguisse com o olhar, no intuito de sur-

prehender entre dois accesses do seu sorriso artificial,

estudado, postioo, uma impressao, um reparo, um
conceito, uma senteuca que n'um instante seria sen-

tenpa e opiniao geral.

Elle entao dava uma volta a roda da sala, cum-

primentava uns e outros mais ou menos aifavelmente,

segundo a sua categoria social e mundana, lancava

duas ou tres phrases d'um espirito vago e chocarreiro,

entremeava-as com meia duzia de frivolidades, e aca-

bava invariavelmente por sentar-se junto d'uma mu-

Iher que em cada uma d'estas festas escolhia para

victima da maledicencia de todas as outras, que assim

fingia privar da sua desejada corte.

Os saloes, as plateias dos theatres em raoda, os

concursos hippicos, e os rendez-vous elegantes da praia

no verao, eram os sens principiaes campos de activi-

dade, constituiam talvez o objective unico da sua

existencia, a razao de ser da sua vida.

Xas horas vagas d'esta jirofissrw, vagabundeava

pelas ruas da cidade as horas de maior movimento,

entrava nas pastellarias as cinco da tarde, lia nas vi-

trines das livrarias os titulos dos ultimos romances,

comprava as vezes o «Je sais tout>y para ver as illus-

tra^oes, e detinha-se ao fim da tarde encostado as
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esquinas das ruas centraes, esperando as mulheres

que recolhiam a casa.

A' noite passava pelos clubs onde se joga, lia

apressadamente o «carnet 7no?idain^> dos jornaes, fazia

a sua correspondencia, e ia depois para um dos me-

Ihores cafes da cidade, onde era fatal encontral-o en-

tre a meia noite e as duas da madrugada.

Apesar de tanta gente conviver com este horaem,

nunca ninguem percebera que dentro d'elle, para alem

d'aquella casca polida, no intimo d'aquelle exterior

brilhante e invejavel, houvesse uma alma como a de

toda a outra gente, com enthusiasmos e com desani-

mos, com fe, com paixoes, com sympathias e com an-

tipathias, com crencas e com illusoes.

Nunca a sua cara de spbinge denunciara que no

seu coracao houvesse sentimentos e emocoes.

Os seas olhos nunca olharam com preocupacao e

cuidado senao os desenhos caprichosos d'uma gravata,

ou brilbo seductor d'uma joia.

Do amor, de que muitos o julgavam conbecedor

profundo, fizera um passatempo, uma banalidade, que

as mulheres com a sua admiracao cega e frivola, ali-

mentavam prodigamente.

A todas cortejava, a cada uma repetindo as mesmas

palavras, as mesmas phrases estudadas, vulgares,

vasias de emocao, sem fe, sem enthusiasmos, friamen-

te, atrevidamente, sem que o coracao se Ihe accele-

rasse, nem os labios tremessem.

Nunca uma mulher o impressionara mais do que

outra, nem uma loira o seduzira mais do que uma
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morena, nem uma romantica o prendera mais do que

uma sentimental.

Era para as mulheres o mesmo que para a poli-

tica :
— opportunista.

Alternadamente conservador ou liberal, reaccio-

nario ou avancado, segundo as circumstancias ou as

conveniencias, assim se mantinha sempre de accordo

com a ultima pessoa que Ihe falava ou com elle dis-

cutia OS acontecimentos que se iam desenrolando.

Era Polycarpo em resumo, um d'estes homens

cuja funccao na sociedade parece ser apenas a de

intermediario entre os bancos, as mezas de jogo e os

fornecedores, espalhando largamente as moedas que

a avareza dos ascendentes juntou.

A sua occupacao era gastar e viver, arredando-se

cuidadosamente das peripecias da lucta que para to-

dos e sempre a vida.

N'uma tarde de verao Polycarpo vagabundeava

pela areia fina d'uma das nossas mais pitorescas

praias, quando se Ibe deparou. junto as rocbas negras

que desciam da encosta, uma facba de sombra apete-

civel.

N'ura instante Polycarpo, quebrando pela primeira

vez a linha de gravidade que o distinguia, despiu o

casaco, dobrou-o em forma de travesseiro, estendeu-se

ao comprido sobre a areia, atirou para o lado o « Pa-

nama*, e cruzando as maos por detraz da cabeca dei-
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xou-se ficar a contemplar indolentemente o mar, onde

as barcas de pescadores iam e vinham colhendo as

redes carregadas, e vapores passavam demandando o

porto que ficava perto.

Dentro em pouco os olhos cansados de liiz forte

que se espelhava no mar, fecharam-se. charuto caro

que vinha fumando, caiu-lhe dos labios entreabertos,

6 Polycarpo viu um barco de recreio, um sumptuoso

barco, como outro egual nao havia no mundo, aproxi-

mar-se da praia, e largar para o recolher um escaler,

onde logo saltou.

Aquelle era o seu barco, uma das suas maiores

ambicoes e que elle via finalmente realisada. A bordo

tudo era conforto, bem estar e prazer.

grupo dos sens companheiros habituaes espera-

va-o ja, e nao se aguardavam senao as suas ordens

para largar e partir em procura de novos prazeres,

novas impressoes, que na sua terra nao lograva ja

sentir.

Durante mezes andou Polycarpo pelo Velho e Xovo
Mundo. dinheiro corria az maos largas. Por toda a

parte elle deixava uma recordacao de fausto e gran-

deza, que a todos deslumbrava. Julgavam-no um prin-

cipe viajando incognito, e para que assim o acreditas-

sem elle proprio o mandava dizer anonymamente nos

jornaes.

Monte Carlo viu-o jogar forte, como um milliona-

rio. Paris notou-o em Auteuil e falou d'elle no Bou-

levard S. Germain. Londres viu o seu « yacht » no

Tamisa e celebrou a maravilhosa festa que teve logar

a bordo em Cowes, por occasiao das regatas.
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Nao tinham conta os successes mundanos que a
sua preserica provocava em qualquer parte onde che-

gava.

Mas que sobretudo o envaidecia era a recorda-

9ao da festa que organisara no Japao.

seu bom gosto dera ahi as suas melhores pro-

vas e successo que entao obteve foi tal que o seu

nome andou desde esse dia de bocca em bocca, do

norte ao sul do paiz. e passado algum tempo a popu-

lacao de Yokohama fez-lhe a bordo do seu « yacht*

uma grandiosa manifestacao.

Foi n'uma quente e calma noite de verao.

Milhares de pessoas vieram em cortejo com lan-

ternas multicolores, e desfilaram pela ponte do yacht.

A certa altura centenas de geishas e moiismes com

Jdmono^ de sedas claras e vivas, bailando, comecaram

lancaudo sobre a cabeca do Polycarpo, e do seu se-

quito, petalas de chrysantemos gigantes, perolas da

India, perfumes subtis do Oriente

N'este momento Polycarpo acordou, espirrou duas

vezes e, olhando ao longo da praia, viu um cao, um
misero cao de pastor de pello amarello sujo, correndo

e fugindo d'elle ate se occultar por detraz d'umas

dunas.

Que acontecera?

Acontecera que, vagabundo como o Polycarpo, o

pobre cao viera, farejara e, mais avisado que todas

as mulheres que admiravam aquelle homem bello, e

todos OS homens que o invejavam, houvera por bem
infligir-lhe a maior das desconsideragoes.
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Realmente este misero cao tivera razao.

Um homem que nao tern um ideal, uma fe, ou uma

paixao.

Um homem que nao orienta a sua vida para um
objectivo nobre e elevado, que se atemorisa da lucta

pelo trabalho, que torna a sua vida indifferente e des-

necessaria a felicidade e ao bem alheio, um egoista

para quem a solidariedade nao existe, uma actividade

que se perde na indolencia, e nao se applica no sen-

tido utilitario e pratico da communidade, um homem

que nao produz nem ajuda a produzir, que nao pode

nem sabe querer e uma coisa tao desprezivel, que,

na verdade, nao serve senao para os caes

10-7-911.





O <- Dr. Cupido

Xinguem melhor do que elle conhecia as mulheres.

Do estiido pratico da psychologia do amor e das mu-

lheres elle mesmo fizera no decorrer da sua vida acci-

dentada, uma especiaKdade. XeDhuma o illudia, ne-

nhuma se podia gabar de o ter conquistado.

Todavia fora casado, tivera uma mulher que ligara

seu destino ao d'elle n'um dia solemne, com respeito

absoluto de todos os convencionalismos e formulas de

que a sociedade e a fe religiosa revestem o casamento.

Mas quando este facto se deu elle nao era ja uma
creanca. e os estudos, os complicados estudos que

desde muito emprehendera sobre a caprichosa psycho-

logia da mulher, com uma feigao pratica, experimental,

positiva, iam ja adiantados de mais para que tal facto

pudesse provocar n'elle enthusiasmos, illusGes e arre-

batamentos sentimentaes.

Quando passados alguns annos enviuvou, as lagri-

mas que correram pelas suas faces eram frias, conven-

cionaes, como convencional fOra o seu casamento. E a

unica recordacao grata que Ihe ficara d'aquelles annos
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de casado, a unica satisfa(?ao positiva que entao sen-

tia era a de reconhecer no seu intimo, que muito con-

correu aquelle tempo de menage para a justeza dos

seus estudos, para a precisao das suas conclusoes.

Na verdade, estes estudos constituiam a sua occu-

pagao, o objective unico das suas capacidades e ener-

gias. E nera umas nem as outras Ihe faltavam para

empreliender com successo similhante tarefa.

Formado em medicina nunca exerceu clinica, e s6

d'ella se servira para cstabelecer as bases scienti-

ficas das suas theorias. As suas faculdades de obser-

vacao eram prodigiosas, o poder de analyse do seu

espirito era excepcional e maravilhava todos os que o

ouviam as noites, no club, de um pequeno facto, de

uma simples palavra, de um insignificante gesto attri-

buido a uma mulber, tirar, de dedugao em dedugao,

as mais inexperadas conclusoes e fundamentar as mais

claras theorias.

Foi assim, que pouco a pouco, entre todos os rapa-

zes passou a ser conhecido como um homem que em
questoes de mulheres e de amor tudo sabia, tudo co-

nhecia e tudo explicava. Na intimidade, estes rapazes

chamavam-lhe o Dr. Cupido.

As theorias e sentencas do Dr. Cupido eram im-

pregnadas essencialmente de um profundo septicismo.

amor era cousa que nao existia.

E explicava:
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«Siiii, fala-se muito n'elle, mas na realidade, como

sentimento duradouro, desinteressado e inalteravel,

nao existe. homem algumas vezes ama sinceramente.

A mulher nao ama nunca. »

— Ha de haver excepcoes, diziam-lhe as vezes.

Mas Dr. Cupido, tomando calor, insistia

:

«Nao, nao ha nenhuma.

que ha em certos casos e a illusao do amor.

Aquelles que sao attingidos pela illusao do amor—
e sublinhava a palavra — perdem a capacidade de

discernimento, a clareza do espirito. As conclusoes

lisongeiras que tiram dos factos reaes nao sao as mais

logicas, as mais precisas, sao productos exclusivos da

sua imaginacao suggestionada, sao conviccoes elabo-

radas exclusivamente com elementos subjectivos onde

as realidades nao interveem senao para por a imagi-

nacao em actividade.

Logo que sonho passe, accresc^ntava elle, a

illusao desfaz-se como fumo e as realidades passam a

separar lentamente aquelles que so a illusao unia.»

E para rematar com uma brutalidade. o dr. Cu-

pido, no raeio da sala, no club, encostado a uma mesa,

com braco erguido proclamava

:

« Convengam-se d'isto: — A mulher so e capaz,

nao digo de amar, mas pelo menos de estimar, o ho-

mem que a maltrata ou a despreza. »

E contava casos que conhecia.

« Ahi teem voces F. . . Conhecem, nao e verdade?

Nao se pode ser mais extremoso pela mulher do que

elle e.

Pois ainda hontem a ouvi queixar-se d'elle . . . E
12
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comprehendi que a despeito da sua dedica^ao ella nem
sequer o estiraa

!

E querem saber outro caso ?

ConheQo um casal em que se da o contrario.

Elle e homem mais rude que ha no mundo.

Ella, uma creaturinha fragil, delicada e terna.

Elle e violento com ella, maltrata-a e despresa-a.

Pois esta mulher tem por este monstro uma verda-

deira estima ! . .

.

Que me dizem voces a isto ?

E como ninguem respondesse, o Dr. Cupido con-

cluia.

«Xao ha duvida, meus amigos, o que se convencio-

nou chamar amor e apenas illusao e capricho».

Ha mezes que nao tinha noticias do Dr. Cupido.

Julguei que, fatigado da sua accidentada vida, se ti-

vesse retirado para algumas das suas propriedades da

provincia, a repousar os seus 55 annos, e n'esta crenQa

continuaria se um amigo commura nao me falasse

d'elle n'um dos ultimos dias.

Com grande surpreza minha este amigo entregou-

me uma carta, dizendo-rae: «Le>.

Mas que e istoV perguntei.

E uma carta do Dr. Cupido para uma rapariga...

de 20 annos com quern quer casar!

Abri-a e li o seguinte:
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Minha Luiza.

« Sei que me amas. Nao tenbo duvida alguma. Sei

que teu amor e a tua dedicacao me envolvem como

uma atmosphera perfumada de que a minha alma se

embriaga.

Pela magia das tuas palavras doces e ternas, dos

meus bombros cae mysteriosamente meio seculo de

vida cbeia de trevas e enganos.

Olbando para traz, para esse meio seculo de vida,

vendo o que ate aqui fui e o que tu agora fizeste de

mim, eu sinto que dentro do meu coracao nasce uma
alma nova que o meu intenso amor exige que com a

tua se identifique e assemelbe.

Em ti tenbo, minba Luiza, uma fe inabalavel, tu

me inspiras a raais illimitada e justificada confiaoca,

porque tu, sendo de todas a mais bella, es para mim
a mais pura, a mais leal, a mais franca, a mais dedi-

cada e terna.

Tu es differente de todas as outras mulberes por-

que es mesmo mais do que mulber. Tu nao es d'este

mundo, es qualquer coisa de sobrenatural, de estranbo

as mesquinbarias da Terra em que vives so para en-

levo e Ventura minba.

Tu es a syntbese de tudo o que na natureza ba de

bello. Tu es o symbolo de tudo o que na alma ba de

bom e puro.

Da tua alma se evolam as mais suaves barraonias,

dos teus labios se escapam as mais doces palavras, do

teu coragao terno ate mim cbega a mais pura e sin-

cera affeigao.
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Por isso eu te amo e quero. Per isso por ti jura o

mais duradouro e puro amor o

Teu sempre dedicado

A noite, no club, esta carta passou de mao em

mao. Todos a leram, e todos riram francamente da

paixao d'este homem pratico por uma rapariga de 20

annos. Os seus creditos de homem avisado, de homem

que em Portugal melhor estudara a psychologia da

mulher e do amor, desmoronaram-se n'um minuto, e

quando elle mais tarde appareceu, denunciando no

olhar preoccupado e incerto, as torturas intimas d'um

vencido, um dos rapazes adeantou-se, chamou-o a urn

canto da sala e, entre as gargalhadas dos collegas,

entregou-lhe dentro d'um envelloppe um papel em que

se lia o seguinte:

«Fica auctorisado o Dr. Cupido, notavel homem
de sciencia, a assignar-se d'aqui para o futuro, ape-

nas — Cupido.

»

.

21-7-911.



Critica aos criticos

Se algum philosopho se lembrasse de estudar a

fundo a psychologia do povo portugues havia de che-

gar forgosamente a conclusao de que duas das suas

caracteristicas principaes, sao : exaggerado espirito

de critica e a incapacidade de uniao.

Na realidade, a segunda depende da primeira.

Onde estao dois Portugueses, ha sempre dois adver-

sarios, e entre elles uma hostilidade que nao espera

senao a melhor opportunidade para clara e evidente-

mente se manifestar.

Ha entre nos e os outros povos, principalmente os

da raca anglo-saxonia, esta differenga essencial.

Entre esses povos, quando duas pessoas sao obri-

gadas a entrar em relacoes sociaes, o principio que

serve de base a essas relagoes e o seguinte

:

«F... e um ho?neni honesto emquanto nao de-

monstrar o contrario. >

Em Portugal, o principio e inverso

:

«F... e um patife emquanto nao demonstrar o.

contrario. »
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proseguimento de relacoes n'este pe e evidente-

mente o fracasso antecipado de todos os emprehendi-

mentos, de todas as iniciativas e a inutilisacao de to-

dos 03 successes que a solidariedade humana assegura.

Quando no nosso meio, a despeito d'isto, um homem
on um grupo d'homens de boa fe apparecem com uma
ideia, um piano, uma tarefa a realisar, o primeiro im-

pulse de nds, Portugueses, nao e o de os ajudar, e o

de OS criticar.

Mas que e que em Portugal se chama criticar?

Criticar, em Portugal, nao e examinar e paten-

tear serenamente, rellectidamente, as vantagens e os

inconvenientes das ideias, das doutrinas, dos actos.

Nao e estudo judicioso e sincero das questoes, o

esclarecimento leal e franco dos problemas, a opposi-

cao honesta de ideias a ideias, de argumentos a argu-

mentos, de doutrinas a doutrinas.

Criticar e demolir.

Demolir ideias, doutrinas e liomens. E arrasar,

esmagar, pisar com furia obstinada, tudo o que pre-

tende erguer-se acima dos nossos pes, onde, mais do

que no coracao ou no cerebro, parece residir a nossa

soberania.

Criticar tudo e todos, e esmeucar a vida intima

d'aquelle cujo cerebro ousou elaborar uma ideia, ou

cuja bocca commetteu o peccado de emittir uma opi-

niao. E deturpar desde logo intengoes, investigando

ou inventando um interesse pessoal, para assim des-

prestigiar uma opiniao ou uma ideia.

E por a calva a mostra ao nosso similhante, quer

elle a tenha quer nao, e apontal-o aos que a nos este-
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jam ligados pelo mesmo interesse como inimigo com-

mum, e declarar-lhe uma guerra sem merce que so

chegara ao seu termo quando o tivermos Uquidado

definitivamente.

Assim em Portugal se critica tudo.

Desde o politico, que acima de todos e discutido,

ate ao guarda nocturno, ninguem ha que escape a fu-

ria demolidora da critica.

Critica-se o funccionario pelo simples facto de o

ser, critica-se o policia porque prende. Critica-se o

escriptor pelo que escreve sem deixar de o criticar

pelo que nao escreve.

Critica-se o rico, o pobre e o remediado. Critica-

se solteiro porque se casa e o casado porque se di-

vorcia.

A mulher e criticada porque ama e muitas vezes

tambem porque nao ama.

Homens, mulheres e creancas. Loiros e trigueiros,

novos e velhos, tudo na sociedade portuguesa e esma-

gado, triturado, dilacerado sob o afiado cutelo da cri-

tica nacional.

Dizia-me uma vez um estraugeiro, que os Portu-

gueses tinham uma cultura muito vasta. Perguntan-

do-lhe porque pensava assim, respondeu.

< Porque nunca vi que um portugues se declarasse

incompetente para criticar qualquer acontecimento. »

E que para nos entregarmos com largueza ao pra-
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zer da critica, nos consideramo-nos encyclopedicos

desde pequeninos.

Que nos importa que um sabio tenha passado

annos successivos dentro do seu gabinete ou do seu

laboratorio para conseguir um mvento qualquer pro-

digioso ?

Nos nao precisaraos de perder esse tempo todo

para, a noite, no cafe, entre dois calices de cognac^

demonstrar que o invento nao presta para nada I

Que importa ao meu barbeiro que a questao de

Marrocos seja profundamente complexa e melindrosa?

Precisa elle porventura de seguir os cursos da Aca-

demia das Sciencias Moraes e Politicas de Paris, para

me declarar, durante a escanboadela, que elle e que

sabe como a questao se resolveria'PI

Que importa ao meu criado que o problema econo-

mico nacional, so possa ser resolvido lenta e methodi-

camente.

Por acaso precisa elle de conbecer a Economia

Politica para saber que <' o que se devia fazer, era

uma lei para obrigar os merceeiros a vender as cebo-

las a dez reis 1

»

Precisa qualquer de nos de conbecer a avia9ao

para saber que o aeroplano do Mr. F. nao voa

!

Precisa a gente de saber Direito constitucional

para fazer optimos projectos de Constituicao!

Precisa-se em Portugal de conbecer bem qualquer

assumpto ou qualquer pessoa para os discutir e criticar ?
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espirito de critica com o exaggero e a incon-

sciencia com que se exerce entre nos, e o factor que

mais divide e separa as pessoas e os esforgos. Os ho-

mens ou se temem ou se odeiam, nao se aggremiam

nem se solidarisam senao sob a amea^a d'um perigo

grave e imminente.

Passado o perigo, todos dispersam de novo, e as

salas de reunioes, as associacoes de classe, os centros

politicos tomam o aspecto de verdadeiros campos de

batalha onde os individuos se dilaceram, compromet-

tendo muita vez irremediavelmente os interesses su-

periores das collectividades.

D'esta forma deixa de haver para qualquer em-

preza, particular ou collectiva, para qualquer progre-

dimento, social, economico ou politico, a accao conjun-

cta de esforcos de que, em muitos casos, o successo

depende.

No intimo de cada um de nos nao ha a nocao do

papel que a cada individuo cabe na marcha evolutiva

da sociedade a que pertencemos, ou da collectividade

a que estamos ligados por sentimentos ou por interesses.

Uma das coisas que mais impressao nos fez du-

rante uma demorada viagem na Allemanha, foi a cons-

tatagao do seguinte facto : Na Allemanha ha para a

nagao um problema nacional, nao com uma fei^ao ex-

clusivamente politica, mas antes, um problema econo-

mico e social.

povo allemao sabe o que quer e para onde mar-

cha, e fal-o systematicamente, pornadamente, effi-

cazmente.

Cada individuo n'aquelle grande paiz^ conhece esse
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problema e tern uma nocao nitida e precisa da tarefa

parcial que Ihe e exigida para a sua cabal execucao.

E acima de tudo, todos sabem que o bom resultado

final sera a consequencia da eonveniente uniao d'esses

esforQos parciaes.

Assim a engrenagem social marcba harmonica e

disciplinada para o seu objectivo.

Em Portugal as energias desperdicam-se, entre-

chocando-se com as energias alheias para as demolir

e nao associando-se entre si para simultaneamente se

valorisarem.

Parece que cada pessoa ignora a sua funccao como

unidade social.

Todos perdemos o nosso tempo criticando os ou-

tros, promptos sempre a achar mau o que elles fazem

mas incapazes de a elles nos juntarmos para que o

fa^am melhor.

Para quem seria afinal que alguem se lembrou de

dizer um dia

:

A uniao faz a for^a

!

7-8-911.
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