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ESTE LIVRO

. , . Surprehenderam-me, um dia d'es-

tes, as proíbas de composição d'elie. Ti-

nha-o esquecido. Havia annos que o inol-

vidável editor e meu bom amigo Antó-

nio Maria Pereira me indicara, como
aproveitáveis para formar um volume,

diversas chronicas (Carias de Lisboa)

por mim enviadas á Vo:{ Publica^ do

Porto, e publicadas n'aquelle jornal. Com-
piladas as taes preciosidades, o meu caro

editor guardou-as para o ensejo de im-



primil-as em um volume, e guardadas fo-

ram até que elle morreu.

Revendo o que ha annos escrevi, não

experimento a necessidade de modificar,

ou de supprimir coisa alguma, pois que

não falseara o meu sentimento, nem o

meu pensamento. E d'estas columnas

jornalisticas, transformadas em paginas

de livro, faço pedra de toque para ava-

liar as diff^erenças impostas ao meu espi-

rito pelo decorrer do tempo. . . Bastante

fatigado, noto, todavia, com muita satis-

fação, que os meus leitores demoram o

passo, para me acompanharem. No dia

em que elles, a seu turno, revelarem

cansaço. . . deixo-me cair.

1899. 5. P,
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22 de agosto^ -Sor

vMm iraço característico da situação está na

"^é^ polemica ha dias levantada entre o Popu-

iar e o Correio da Noite. E' sobre alimen-

tação dos pobres. Na corrente da discussão, o

Popular derivou-se a uma grande troça a res-

peito dos clássicos feijões — assaz explosivos,

como é notório. Lisboa riu-se muito e olvidou

as suas maguas, querida capital pelintra ! Todo
o bom portuguez saboreia feijões ; o caso está

nas manhas do fornecedor.

Não é assim, amigo Tibério ! ? Tenho razão,

ou não tenho ?

I



As maguas de Í.'sboa são cruéis, por mais que

as espantem os humoristas. A presença da cor-

te, com as suas pompas, dá grande relevo. E
que misérias ! Eu tenho a mania de passeiar na

Avenida^ desde o anoitecer até altas horas. Uma
noite d'estas, tinham principiado os espectácu-

los e eu seguia p:ira os lados de Vai de Pereiro

;

uma senhora de meia edade, cara de fome, ves-

tuário de carnaval faminto, abeirou- se de mim,

gaguejando. Imaginei uma supplica e procurei

um cobre ; mas então a pobresiia, cobrando ani-

mo, firmou a voz e disse-me distinctamente

:

— Quer vir commigo á hos^pedaria f .

Senti revolverem-se-nre as entranhas. Olhei fi-

xamente para a mulher. Ella perturbou-se e

corrigiu :

— Queira perdoar. Tenho uma filhinha doen-.

te. .

.

Nem sabia implorar a caridade, nem convidar

para o desaforo. Lama inodora! Alma furta-

côres

!



Ao anoitecer, os prédios de Lisboa vomitam

para as ruas da cidade baixa milhares de larvas

que se alastram pelo Rocio, pelos arruamentos^

pela Avenida e que são viscosas no olhar, nos

movimentos, nas balbuciações. Tirante hespa-

nholas praticas, o resto dá-ncs o horror de uma
sociedade que se revolve na prostituição e na

miséria, sem habilidade para explorar as ester-

queiras. Pelas escadas da travessa da Palha e do

Arco do Bandeira vão penetrando de esguelha

os batoteiros. A's portas dos cafcs param sujei-

tos de olhar fixo em busca d'um expediente
;

são os insolventes, com a lettra á porta, com o

alcance a descobrir-se, com a infâmia engati-

lhada, co-n o suicídio no horizonte. Lá dentro,

no café, ha quem atire ao creado um tostão de

demasia, esquecendo-se de que não tem em casa

dois vinténs para o pão do dia seguinte. Mas
nem tudo vem á rua. Nos lares domésticos ha

doenças sem remédios, fomes sem esperança,

actividades sem trabalho, punhos convulsivos

apontados ao Destino... É a essa hora que o



Popular lê no Correio da Noite : — «Não abu-

sem da miséria dos pobres !» e se prepara para

lhe responder:

— «Que os pobres não abusem dos feijões !»

Não vêem aquella cara de mofa, que acha

graça á coisa ? E' a dum bacharel enxertado em
soiitenenr. Não vêem a outra, em que se arrega-

nham lábios de alcoviteira reformada ? E' a dum
conselheiro baldeado das batotas á nossa consi-

deração.

A gente ás vezes precisa d'um sevandija.

Conheço ha annos o philosopho chamado Ti-

be io, um que tem o segredo das phrases resolu-

tivas. A propósito da miséria publica e da troça

dos felizes do alto, perguntava lhe ha dias o

meu visinho conselheiro Figueiredo, com muitas

faltas de bondade e alguns excessos de estupidez:

— Que lhe parece, sr. Tibério : não haverá

uma Bemaveniurança ?

E o outro :

— Ha, mas é uma pouca... para vossemecê I



27 tYe agoslo, íSgr,

.^•STE caso da emigração paru a Africa — ex-

^^, pediente magnânimo descoberto por espí-

ritos sublimados— desperta-me saudades do

Josc Bento, um creado que eu tive, ha alguns

annos, o qual, se não chegou a ministro na sua

terra, foi por circunstancias alheias á sua von-

tade e á Lógica. Encarregara eu o José Bento

de me pôr em ordem uma gaveta cheia de miu-

dezas. Que limpasse e que arrumasse! Elle lim-

pou e arrumou, por tel arte que, no acto de eu

abrir a gaveta, achei-a perfeitamente limpa e

completamente vazia.



— Que diabo fez você ao que aqui estava, ó

José Bento ?!

E elle, com um sorriso de salvador :

— Deitei tudo íóra. Eram coisas que faziam

enchimento.

Estão entrevendo o ministro.

Hão de lembrar-se de que nos felizes tempos

do ministério nephelibata^ aquillo do sr. Thomaz
Ribeiro, mais do snr. António Ennes, mais do

snr. António Emilio, a questão da etnigração

para o ^ra^il assumiu proporções graves nos

dominios da geral preoccupação. O paiz despo-

voava-se e choviam sobre o governo a troça e

as maldições e a indignação do... Marianno

Pina. Despovoou se o paiz e os infelizes expa-

triados já não curavam de saber se a fortuna os

esperava lá em baixo. O principal era fugir á

fome que os assaltava na sua terra. Os nepheli-

baias punham as mãos na cabeça, e á volta d'el-

les a troça augmentava com as maldições. Elles

eram ineptos, eram imbecis, eram a pedra de



escândalo n'este valhacouto da Moral. O paiz

despovoava se : pois não viam ? pois não com-

prehendiam ? pois não se mexiam — os estúpi-

dos ? !

Era verdade, elles não se mexiam e o paiz

despovoava-se, em proveito do Brazil. Felizmen-

te, o meu creado José Bento — perdão !— feliz-

mente um ministro salvador apresentou-se com
aprumo e ao som das conhecidas acclamações.

O paiz emigra? Pois bem, desviemos a corrente

da emigração ; em vez de emigrar para o Bra-

zil, emigre para dentro de si próprio. Tem fome

no Minho, escusa de ir morrerem Pernambuco;

morra em Mossamedes ; ahi tem navios para a

passagem — e espiche por lá muito bem !

E assim, os pobres diabos, sem o minimo au-

xilio, já sem a minima esperança, vão acabar os

seus dias no continente negro, onde o Silva

Porto deu cabo da vida, cheio de nojo, de misé-

ria e de vergonha, e talvez com a intuição d'esta

mascarada horrivel.

E assim se arruma a gaveta pelo processo de

José Bento : — despejando tudo. São coisas que

fazem enchimento. .

,



Foi a propósito de tudo isso que o philosopho.

Tibério, espulgando-se phreneticamente no tra-

zeiro, proferiu estas palavras solerones :

— «Que grande sucia de gajos, valha-me Nossa

Senhora !»

Amen !

E que me dizem ao caso das Trinas ?

Esta peça religiosa transporta-me o espirito

ao Porto de ha perto de vinte annos — quando

eu tinha a honra de combater ao lado de Urbano

Loureiro, de Guilherme Braga, de Borges d'Avel-

lar e de Agostinho Albano. Lembram-se ? So-

berbos combates, em que os ímpios se defron-

tavam com os esquadrões da injuria e da calum-

nia e abençoavam o seu dia de lucta, se ao ter-

mo d'esse dia lhes era dado agitar na ponta da

lança os frangalhos de uma roupeta corajosa !

D'esses companheiros, ha três convertidos em
cadáveres e um em sceptico. Eu por aqui me
arrasto, recordando-me e comparando. .

.

Pois é verdade : a creança violada e envene-

nada ; a irmã da caridade preza ; os recolhimen-



tos suspeitos de especiaes alcoices com si-

nistros aggravantes ; o beaterio reagindo por

meio de protestos ; um singelo espanto em toda

a linha, e, prevendo o julgamento, a recordação

do processo da Joanna Pereira^ roais o do

'Banco Ultramarino— essas glorias do jury...

e tudo isto depois da nossa lucta e da morte

prematura dos meus companheiros de combate
— esses fanáticos do trabalho e da abnegação 1

Mentimos nós? Calumniámos acaso? Deshon-

ramos a bandeira que hasteámos e conservá-

mos firme ? Ahi está no lamaçal de hoje a ga-

rantia da nossa verdade, a consagração da nossa

lucta !

A' barra da opinião venha essa lama !





III

3o d'agosto^ ^^9^>

fi"-xTRAORDiN4Rio artigo O do Correio da Noite
•-^^^ de quinta feira ultima, sobre o partido po-

litico de que é órgão! Passou em claro aos olhos

de muito boa gente desprezadora das rnixor-

dias poUticJS, mas eu dei-me a saboreai o, com
o damnado jubilo d'um espectador incontri-

cto de regabofes do ridículo sublimado. Aquelle

Zola, que já passou de moda no terreno das ci-

tações, filiou um dia os politicas entre os espiri-

tos inferiores. Salvo opiniões competentes, a

mim me quer parecer que teve razão o homem,
se eu acerto ern vêr a façil asçenção dos ^atu-



nos e dos sandeus ás altíssimas espheras do po-

der, e a inhabilidade de espirites superiores ao

fincarem os joelhos no mastro de cocagne das

honrarias e das grandezas. Mas isto pertence ás

considerações geraes. O artigo do Correio da

Noite é alheio a casos de gatun'ces ; circums-

creve-se á região do Absurdo.

N'esse ponto é phenomenal — principalmente

pelas imprudências. Assim, o órgão official do

partido congratu!a-se, porque não se afastou do

programma de paciência., que se impuzera pe-

rante as crises do paiz.

Está o leitor advertido saboreando os delicio-

sos fructos d'essa paciência. Eu não quero de-

fender os aggredidos pelo partido progressista

—Tu bem o sabes, Deus de nossos pães !—mas a

doblez rancorosa d'aquelles Machiáveis deve ser

annotada por quem não fabrica velas de stearina.

Ora, a evangélica paciência com que o partido

progressista aguarda a hora solemne dos seus

sacrifícios no poder, tem-se revelado poderosa-

mente desde a sua propaganda piedosa em favor

dos jantares dos amanuenses, até á invenção do

separatismo dos Açores, divulgada ao Congresso
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dos Estados Unidos — congresso ausente — por

um deputado americano que nunca existiu.

E tudo, como diz o órgão, para servir a Jus-

tiça, a educação e a liberdade.

Sobre essas bases de paciência, de patriotis-

mo e de sinceridade, fórmula o órgão do par-

tido supra estas affirmações concludentes :

«A profunda metamorphose politica, diremos

quasi que á decompos'ção, que tem dilacerado

os partidos militantes, embaralhando lhe os ele-

mentos, dissociando-lhe es esforço?, reforman-

do-lhe os maioraes e akerando-lhe profunda-

mente a estructura dos seus melhores exércitos,

tem felizmente escapado o partido progressista,

que se conserva fiel ao seu programma, consó-

cio do seu honradíssimo chefe em todas as suas

responsabilidades politicas e prcmpto a demons-

trar, com o estudo, ou com o exemplo, que a

nação e a coroa podem contar com elle, ainda

nos momentos mais angustiosos e difficeis que,



H

porventura, a malfadada orientação politica, que

estamos vendo, nos reservem ou lhe preparem.»

Esta lealdade offerecida á nação e á coroj re-

quer o condimento de uma breve historia.

Haverá treze a quatorze annos, fundou se no

Porto uma folha destinada a combater o governo

regenerador e, implicitamente, a monarchia, que,

no dizer do fundador, estava de mãos dadas com
a regeneração — contra o paiz.

Chamou-se o orgRO A Vof do Puvo^ o funda-

dor era o Centro Progressista do Porto. A cam-

panha d'esse jornal está na m^emoria de muitos:

foi tenaz, foi implacável e foi profícua — no di-

zer do fundador. Houve então umas eleições ; os

progressistas venceram.

Convidaram então o redactor do jornal— um
republic':!no, como lhes conviera, — a mudar o

plano de ataqce. Pois que as eleições estavam

ganhas, raciocinavam os varões justos, havia

probabilidades de queda de governo e, portanto,

de chamada dos progressistas. Era, pois, conve-

niente ir abrandando o rei.

Recusou o jornalista esse accordo, e despe-



diu-se do jornal, que expirava pouco tempo de-

pois, ao subirem ao sacrifício do poder os san-

tos varões do Progresso.

Se o caso não representa lealdade^ então re-

presenta uma estrumeira. Carantonha e aggres-

são á coroa, antes das probabilidades da chamada

e reclamação em favor dos povos opprimidos,

— não me lembra se houve referencias ao baca-

lhau cazeiro... Chegadas as prob.ibilidades, tem-

n'os alli a coroa ás ordens \ e o amanuense, se

não tem bacalhau, que rôa um chifre e que dis-

tribua o molho pelos infelizes filhos.

Mas infelizes filhos é para os dias da opposi-

ção. .

.

#

Agora, permittam-me que transcreva do citado

Correio da Noite as seguintes palavras acerca

do illustre chefe republicano Latino Coelho São

do dia 27 do corrente :

«Está em grave perigo de vida o eminente

académico e nosso presado amigo e coUega, La-

tino Coelho, honra do magistério portuguez, es-



ib

criptor primorosíssimo, historiador de primeira

plana, erudito como bem poucos, quer se con-

tem em Portugal, quer se procurem e apreciem

no estrangeiro, caracter honradíssimo, trabalha-

dor infatigável — infatigável não porque, a esses

que, ha bem pouco, o accusavam de ocioso, res-

pondeu talvez com a vida e atirando-lhes ex-

hausto com um volume, que será immorredouro

na historia nacional — amigo delicado e bondo-

síssimo, com a alma aberta a todas as aspira-

ções generosas, com um ideal politico que differe

do nosso pelo tempo, pelas circumstancias e

pela opportunidade, mas que é um ideal perante

o qual se curvam respeitosos, embora não con-

vencidos, todos os homens de bem, tal é o sá-

bio publicista que, n'este momento, se está tal-

vez despedindo de um paiz, que nem sempre é

agradecido para os que o honram, nem soube

premiar uma velhice respeitável e digna, com a

veneração e respeito geral, de que lhe é credor

o notabilissimo enfermo, um dos mais illustres

portuguezes d'este século.

"Magoando -nos profundamente a doença de

Latino Coelho, esperamos ainda que aquelle es-



pirito vigorosíssimo saiba debelai a e vencel-a.

«Que Portugal porém se não descuide das suas

mais sagradas obrigações. O respeito que tribu-

tar aos seus grandes homens, e as homenagens

que lhe conceder levantarão o animo publico e

serão exemplo fecundo para a mocidade portu-

gueza, que carece de estímulos e de confortos

n'este período tão deprimente, que lhe está ser-

vindo de berço. A politica, que nos aparta mo-

mentaneamente, nas tristes luctas da vida social,

não conhece partidos quando é uma nação que

se encosta á cabeceira de um homem illustre,

cuja memoria ha de sobreviver á de todos os

seus detractores.»

Guardem isto cuidadosamente, para um certo

dia . .

.
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IV

2 de setembro, iSgi

,

Woi ha trez dias que eu vi citados no Diário

-k: Popular o Suetonio e outros afuroadores de

maroteiras antigas, e para logo, ao vêl os cita-

dos em primeira pagina da gazeta, entre biscatas

politicas, suppuz que os latinos d'uma canna vi-

nham alli para remoque ao Baixo Império dos

Nyassas.— «Temos reproducção do Calígula!»

bradei, exultando pelo escândalo. Eu lhes conto

a referencia ao Caligula.

E o caso — que ha tempos appareceu na Al-

lemanha um estudo critico sobre aquelle succes-

sor de Tibério. Investigações sobre a mioleira
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do tyranno e conclusões deploráveis, tudo rea-

lisado por um sábio professor^ em um folheio de

suas vinte paginas que principiou por ter uma
extracção de chupeta.

Dois dias depois, surge n'uma gazeta allemã

um artigo acerca do folheto, no qual artigo se

revelava o que existia nas entrelinhas : allusóes

cruéis ao imperial telhudo que está para alli, em
Berlim, a fazer de Carlos Magno em cuéc&s. Foi

uma dos diabos ! Esgotou se a edição do folheto,

mais a do jornal, sendo as duas peças disputa-

das a pezo de oiro, e logo severamente perse-

guida?. Devo á amabilidade de um illustre pro-

fessor portuguez a leitura de ambas.

Admirei, quando tive conhecimento do Cali-

gula do professor allemáo, que os nossos publi-

cistas rasoavelmente ignorantes, isto é com um
grãosinho de erudição, não explorassem os ro-

manos antigos, para dizerem aos tyrannos mo-

dernos coisas de entupir. E' certo que nem o Ca-

lígula, nem o Caracalla, nem o Heliogabalo, nem
o Commodo, nem outros safardanas ferozes do

Império no resvalo á voragem, encontram hoje

reproducções; mas haveria muito que approxi-



mar a propósito da relaxação do caracter nacio-

nal, do nivel moral abaixo da canalisação dos

despejos, de uma indifferença canalha e asso-

biada e de umas tendências vertiginosas a en-

cher o papo — deitando a unha. Linda erudição

para académicos «correspondentes», ou para as-

pirantes a tal encanto !

Pois, senhores !
£' certo que não lhes escapa,

aos latinos do bairro-alto, o que consta do Sue-

tonio e dos outros; mas não é para esgaravatar

nos tyrannos, nem nos lyrannisados modernos:

é para apoiar opiniões sobre as cortezias que ás

mulheres dos reis devem os súbditos dos reaes

maridos : se se beijocam as mãos das mulheres

alheias, ou se cada ura deve limitar-se a beijar

as mãos das suas. Foi á conta d'estas mia'-ava-

Ihas que se abriu refrega erudita no Popular, e

é n'estas e n'cutras que divergimos galantemente

dos severos pensadores da Germânia. Aquelles

excavam no Passado, e das excavações surgem

os sobresaltos do Poder espavorido, as perse-
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guições e o escândalo. Cá, os nossos colherão,

e bem merecido, o habito de S. Thiago — grau

de cavalleiro, para actores e revisteiros, — ho-

menagem aos méritos scientificos, litterarios e

artisticos dos afuroadores. Não ha perigo de que

os trabalhos d'esta espécie de eruditos causti-

quem a honra do convento. Mestres de ceremo-

nias no coice dos últimos fradalhões : taes são

elles em vésperas do centenário!

. . . Mas, ah ! como seria doce para todos nós,

os do Jornalismo, que só houvéssemos a regis-

tar taes e semelhantes ingenuidades de afuroa-

dores de erudição histórica, e como seria bello

que a porta, hermeticamente fechada, não per-

mittisse a entrada aos cães — sem offensa aos

honrados quadrúpedes !

ccim^^



IO de agosto, i8g5.

feBRViu de pretexto para novas manifestações

•^ contra os padres e contra o movimento ca-

tholico a historia das «creanças roubadas pelos

jesuitas.» Jornaes conspicuos já se pronuncia-

ram acerca da agitação popular, bem assim das

responsabilidades que ella impõe ao governo.

Pouca novidade : apenas que as aggressões sof-

fridas por alguns ecclesiasticos significam a irri-

tação do espirito liberal contra as provocações

da Reacção. Um meu amigo, algo trocista, que

hontem me visitou na aldeia, riu se e fez-me

iorrir á conta do espirito liberal de dois fadistas
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e de quatro collarejas que, na rua da Palma, v^-

lentemente aggrediram o padre Senna Freitas,

um dos raros ornamentos da egreja portugueza

no período contemporâneo. Mas, emfim, eu pon-

derei ao trocista —que nos movimentos revolu-

cionários não temos que altender á imputação

individual, mas sim ao espirito que illumina e

aquece a ccllectividade ; d'outro modo, que te-

ríamos nós de pensar da Revolução Franceza

com os Girondinos e com os da Montanha, al-

ternadamente, acompanhados á guilhotina pelos

apupos dos irresponsáveis ? Não soffre duvida

que a agitação popular contra as maniversias

devotas é mais séria, ainda assim, do que os

protestos dos cu-ligádos, de grutesca memoria,

contra as violações da Caria Constitucional.

A peior coisa é o Fidelio, um sonhador de

chinfrinadas. Para o rico marmello tudo serve,

em matéria de reboliço, de aggravamento de

difficuldades e de amarguras, assim para go-

vernados como pari governantes. Tem muitos



companheiros o Fidelio de minhas entranhas
,

mas não ha originalidade, nem modernismo na

sórdida orientação dos matulas. Diz o historia-

dor J. Zeller (V. Les Etnpereurs Romams ; ca-

ractères et portraits historiques) em referencia

ao povo romano, uns 70 annos depois de Ghristo,

80 fim do reinado de Vitellio :— «Les malheurs

publics étaient devenus )e plus acre de ses plai-

sirs.» Alli temos em Roma um povo de Fide-

lios, sem a aggravante de sujos cálculos Para

os taes nossos patriotas ha também um agradá-

vel acirrante em qualquer noticia ou symptoma
de calamidade, ou de desordem, ou de agitação.

Mas ha também o sonho da pescaria. Fidelio

quer ir a governo !

Aquella historia, das creanças «roubadas pe-

los jesuitas,» já dias antes das aggressões aos

padres fazia o giro das aldeias cá por este lado,

onde eu vivo. Parecera-me um completo absurdo

e assim o fui desmentindo ; a noticia da agita-

ção popular veiu destruir o meu trabalho de ne-

gação e enraizar a lenda tenebrosa. Dizia-me
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hontem uma solaia velha, que tem olho e que

foi sopeira na cidade:— «Diz que é para os met-

terem nas escohs e fazerem-n'os frades e frei-

rasr E vómecê o que diz ?» — «Eu digo-lhe"que

é para agradecer aos bemfeitores. Se eu fosse

frade e a Soledade freira, que de exultações

para a Natureza, tia Jeronyma !« A velha riu-se,

e o caso não é para menos.

Esta dos rapazitos agarrados pelos jesuitas

nas ruas de Lisboa, em julho e agosto de 1895,

parece coisa burlesca, mas tem no fundo coisa

séria, que vem a ser — a debilidade mental. Já

agora, corro-lhe o risco de vir a ser martyrisa-

do, como os padres e os negociantes sem bar-

bas, os da Covilhã, quando a afflição das mães

me apanhar a preceito nas ruas da capital; mas

não importa : a «historia» que determinou essa

afflição é documento lamentável do estado do

espirito publico — tão lamentável como um do-

cumento de fanatismo, — mas de summa utili-

dade para o Fidelio : d'isso não haja duvida !
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i5 de outubro, i8g5.

j^ESDE que, ha vinte annos e pico, as Farpas

acolchefiram os A^ N. na prosápia do met-

tediço, mudaram as condições de candura do

percursor dos Nephelibatas, e surgiu um varão

forte, doiiblt — como diria Guiomar — d'um ci-

dadão prestante. Uma vez lançado na Politica,

salvo horas de desanimo consagradas á reforma

do theatro — heis de estar lembrados,— o illus-

tre A^. N. fez o ministério da marinha, com a

competente expedição á Africa, ao presente —
modera te, bocca !— o theatro da sua e da nossa

gloria. Da travessia de N. N. pelas marinhas,
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com expedição e tudo, resam os Planos Finan-

ceiros do Marianno, por modo que não ficam

duvidas á admiração dos patriotas. Depois, foi

aquillo da delimitação dos territórios africanos

— toma tu, Inglez ! — com a santa consciência

espapada nas delicias do littoral, emquanto o

amigo bretão talhava, no interior, com mão larga

e firme, o quinhão leonino em partilhas com in-

nocentes herbivoros. Seria lógico e dos fivros,

em qualquer paiz civilisado, que tal politico fosse

por uma vez arrumado entre os calhamaços

d'uma bibliotheca franciscana, pois que o Des-

tino, em estardalhaço de ridiculo, vingara o

Barjona das facécias pedantes com que A^. N.

lhe satyrisara a missão diplomática na capital

ingleza. Já sabeis— e todos nós sentimos— como

se arrumou o homem !

Simultaneamente, na Africa Oriental casos bel-

licos e misérias de administração reclamavam

um chefe militar instruído e valente e um func-

cionario sagaz, enérgico e de provadacapacidade
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administrativa. Não anJam por ahi a rodo, pelos

cafés e pelas arcadas, entidades de tal ordem. A
urgência da escolha impunha se, porém, á res-

ponsabilidade do governo. Escolheu se e acer-

tou-se — phantasiicamente. N'um só individuo

descobriu-se a um tempo as qualidades d'um

cabo de guerra e d'um administrador. Claro que

tal miscellanea de Conde e de Colbert só toma-

ria a seu cargo a salvação da nossa Africa Oiien-

tal, armada de poderes dictatoriaes e «absoluta-

mente independentes» — como o jornal do Pina.

Pois tome lá N. N. a dictadura e a absoluta in-

dependência I

Tomou N. N. Arrumou-se, como cumpre á

Inépcia suspeita de incommodar— refilando.

Processos velhos, mas parece que os melhores,

pois que não despegam! Arrumou-se o homem,
e desde então o governo portuguez arrasta um
rabo-leva. Ha quem o accuse de o não arrancar

violentamente
; mas todos sabem que damnada

troça soffre todo aquelle que, emtaes condições

leva a mão ao sitio ornamentado.— «Tira a mão,

etc. !» O mais prudente, ainda assim, é encos-

tar-se á parede, — até ver.
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. . . Todavia, já basta de espectativa! Padrão de

ridículo immortal vem a ser a dictadura de A^. A'.

nos domínios da sua exploração — onde os nos-

sos soldados morrem ou apodrecem, onde se

derrete o nosso dinheiro, onde o Gungunhana

se ri de nós, onde o nosso prestigio se cobre de

grutesco e onde a nossa administração se con-

verte em cahos. Ha um véu de mysterio, tintura

de sinistro, sobre o que por lá vae^ e os órgãos

do governo dizem que «se mais não surge, em
esclarecimentos, é porque mais se não sabe.» E
ninguém ignora que quando A^ A^. desce a tele-

graphar ao governo, que o inventou dictador, é

para lhe recusar officiaes para a índia, que o

ministério lhe pede, ou para phantasiar victorias

e cercos ao Gungunhana, — pataratas em que a'

Arte sofifre tratos da polé, como no Salíwibanco

e outras maravalhas. Simplesmente, quem via o

Saltimbanco dispendia apenas o custo d'um lo-

gar no theatro, ou d'um camarote para a famí-

lia, e hoje, para assistir á comedia sinistra de

Colbert Conde, o paiz sangra-se em milhares de

contos e n?.s veias dos seus filhos I
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|fl^TRiBUE-SE a um grande espirito da nossa

^1 terra as seguintes palavras, a propósito de

lhe lançarem em rosto a sua incorrigivel vida de

solteirão : — «Vejo poucos homens de quem de-

sejaria ser pae, e ainda menos mulheres vejo de

quem desejaria ser marido!» Lembro-me d'isto

á conta da existência do António, mais da do

Francisco — filhos do João, que Deus haja, — e

meus companheiros de escola no Magalhães, que

Deus lá tem, haverá trinta e sete annos (tinha

eu seis). O António casou e houve filhos de suas

entranhas — como quem diz das ditas de sua es-



posa. O Francisco ficou-se, como eu, sem crear

família. Diz-me voz secreta que foi a única as-

neira que eu não fiz.

*

vos falar da esposa— que está hoje, ha muitos

annos, com um que é da Armada. Dos filhos, um
d'elles— macho — está na Penitenciaria, o ou-

tro, que é do sexo da Soledade, por ahi faz a

felicidade alheia. Gala-te, lingua ! O António vive

muiio desgostoso Diz elle que tem sido uma es-

ponja de amarguras, — e do Cartaxo: é o que

elle não diz.

O Francisco deu, aos vinte e cinco annos, com
os ossos no Brazil. Por lá fez moeda falsa; negre-

jou antes da libertação dos escravos ; violou o

vinho virgem como lá chamam ao de pasto, e

violou-o sem levantar protestos, como os levanta

a Carta Constitucional, quando as successivas

violações obnoxias dos dictadores nefandos ar-

rastam ao delírio os cii-ligados e esfalfam o Mar-

tins de Carvalho na ária Estamos em pleno ca-

bralismo

!



33

Fez dinheiro, mas a Sorte virou-lhe costas qual

caprichosa e linda Soledade, ahi á volta dos trinta

annos e pico do bom rapaz. Veiu a Lisboa, ha

mezes e para ahi se estabeleceu honradamente,

— com o que a Sorte deu cavaco e obstinou-se

em causticar o trabalhador. Dizia-me elle, ha

quinze dias — dez dias antes de passar o pé, fal-

lido, para ignotas regiões : — «Ainda assim, o

que me tem valido é não haver creado familla.

Imagina tu que em redor de minhas desgraças

se arrastava a lesma de minha mulher carregada

de filhos e de semsaboria ! Era para eu dar em
assassino !»

Não faltará quem me diga que são excepções

á Fegra. O Francisco dizia-me que não : que o

resto é que são excepções. Que uma forte com-
panheira e os filhos á altura da adversidade são

coisas da Moral em acção t Eu consulto, não os

meus auctores — pois que são coisas que nin-

guém escreve senão eu, — mas as minhas recor-
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dações. E lembro-me d'aquelle lojista do Porto,

hoje fallecido, que ao chegar a casa, nas agonias

da fallencia, ouvia gritos espantosos da mulher:

— «Se não tem para me dar vestidos, vá roubar;

e, senão, deixe-me ir tratar da vida! » Coisa mui-

to sabida.

Por egual me recordo de um vizinho que eu

tive,— conselheiro e altamente graduado no ma-

gistério. Todas as manhãs, ao sair de casa, ber-

rava, encostando o focinho á cancella — «Wá...

sua grande. . .1» E de lá de dentro, a esposa vo-

ciferava: — «Vá você, seu . . . I »

— "Mas, objecta me o Bonifácio, não ha nada

como os carinhos domésticos, quando se está

doente.» Sim ? Ainda bem que eu nunca estive

doente, a ponto de precisar de carinhos. N'esse

ponto, estou como o Francisco.
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KJ de Setembro de gi.

fiziA-ME um dia d'estes um Progressista nova-

to, provinciano recem-vindo á capital: —
«Diabo de historia ! Parece-me que esta-

mos encravadissimos ! Abstenção eleitoral é

muito bonito, quando é ponto de partida para

outra coisj. Mas vão lá dizer aos conselheiros do

estado maior que façam a outra coisa I Uns es-

tão muito bem collocados, outros ainda não

perderam as esperanças... creio que na com-
paixão do inimigo, e todos elles são uns zaran-

zas do tempo em que um paflamento de pré-

^uistjs^ ou negociantes de bananas batia o pé e
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fazia cair um governo. Como você vê, mudaram
os processos governativos, e elles ficaram na

mesma: intriguinhas de centros da província, e

umas modulações de cantilena que lembram os

mendigos das romarias — «Meu nobre senhor !

Deus lhe conserve a vista dos seus olhos ! Pa-

dre Nosso que estás no ceu !. .» Você rise r

— É nervoso : é um riciíis sem intenção. Mas,

continue você !

— Inirigumhas de centros de provincia...

Vem a reforma administrativa e desloca as in-

íiuencias locaes ; vem a reforma eleitoral e de-

gola para ahi legislatorios, que até o Martins de

Carvalho enrouquece e perde a voz na ária Es-

tamos em pleno cabralismo ! Do mal o menos —
dirá você a propósito do parlamento : pois não

diz í*

- Talqualmente, lúcido mancebo !

— D'ahi veja que triste imprensa, depois do

Marianno e do Navarro ! Ha oito dias no Com-



mercio de Portugal

.

. . Você d'esta vez está se

a rir !

— Não haja duvida ; mas continue I

— No Comtjierciq de Portugal,^ o Melicio ba-

rafustava como uma barata que caiu de cú, e

papagueava, n'aquelle eslylo queijo do Rabaçal,

contra a impassibilidade e a covardia do paiz—
que não se mexe contra a tyrannia e que deixa

enrouquecer o venerando Conimbricense. Isto

era na primeira pagina. Na segunda vinha uma
chronica da agitação do pai^: os quatro filhos

da D. Joaquina a uivarem nas ruinas do castello

de Porto de Moz, pelos sagrados direitos do

doutor Crespo, e o Jacintho Pares ou Nunes,

burgravo de Grândola, a fomentar {toe, íocj a

ressurreição dos culigados. Na primeira pagina

é camello— o bom paiz; na segunda, é cabrito !

Você já viu uns kangurús assim ? !

-- E que resolve o meu amigo ?

— Eu não resolvo. Estou carpindo a minha

imprevidência, os meus erros de calculo. Afigu-
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rou-se-me que a Ca^ta violada^ as Liberdades

^Publicas espesinhadas^ Todos os Direitos suppri-

midos, o T^ecoro^ palavra vã: — que todas estas

vitualhas, na cozinha do Partido Liberal, ainda

mais uma vez excitariam estômagos e palada-

res dos consumidores, vulgo — contribuintes.

Afinal, é o que se vê. .

.

— Vejo. E' como o citrato de magnesia. .

.
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'.2 de Setembro. i8gi.

A Granja. . . mas, primeiro, outra coisa :

Perderam os meus amigos a mais inefá-

vel ventura que eu poderia ter-lhes deseja-

do: a de contemplarem nas festas em Gascaes,

ofFerecidas á real família, o sr. Ramalho Orti-

gão. E' preciso que saibam que o programma
dos festejos foi confiado a este critico, pelo sr.

Jayme Arthur da Gosta Pinto, presidente do mu-

nicípio de Gascaes, sujeito muito falado e muito

parecido com o critico—em alguns pontos rama-

lhudos das du9s individualidades: ostentações e

pataratas. De resto, suas differenças: Jayme Ar-
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thur derivou-se de caixeiro de commercio a no-

tabilidade politica, sem abusos de entendimento

e com alarde de insignificância risonha que vin-

gou passar a provérbio. Diz-se d'uma calinada

de vulto : — Essa é do Jayme Pimpão ! O Pim-

pão é a alcunha do homem.

Encontraram-se os dois, na hora providencial

da fecundação dos vivas. Jayme tinha horison-

tes limitados pelas barricas de alcatrão e pelas

girandolas dos de três respostas. Mas o instincto

denunciava lhe a existência de superior pagode.

A rocha do craneo era insensivel a toques de

vara magica. O Jayme consultou vários amigos,

entre elles o conselheiro Figueiredo—o meu vi-

sinho que eu já lhes apresentei, e Figueiredo, á

similhança dos outros, só produzia foguetes e

barricas d'alcatrão e sua philarmonica á mis-

tura.

Estão vendo o Jayme irritado — Que os fo-

guetes e as barricas eram da cabeça d'elle 1 E
que não encontrava senão burros.
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E a propósito de burros, porque o sr. Rama-
lho Ortigão houvesse em tempos celebrado com
muito chiste o caso do burro de Cintra e do her-

deiro da coroa ingleza, o Jayme teve uma ideia:

dirigir-se ao homem de leitras. Que lhes parece

esta ironia do Destino :

O sr. Ramalho Ortigão, indefesso flagellador

do mundo velho e moralista sem papas na lín-

gua, dizendo aos reis e ao povo coisas de entu-

pir, como é notório, entendeu na sua que o

mundo velho parece novo, se, em vez de o esca-

lavrarem, o enfeitam, e para enfeites pede meças

o nosso critico de costumes ao Pexe da rua do

Almada. Ouvido o convite do Pimpão^ o sr. Ra-

malho metteu á obra mãos e phantasia. Não

mais ulceras ! Não mais moléstias secretas na

relaxada sociedade que as Farpas levaram a

pontapés por essas cidades em fora ! Toca a

organisar um programma ! E ás barricas e aos

foguetes do Jayme, tudo da cabeça d'elle, o

pamphletario decorador addiçionou arcos trium-
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phaes, exposição de symbolos, préstito com ar-

chates, e a sua pessoa ainda por cima !

Se vossemecês o vissem de flanella azul e cinta

alemtejana, posto a três quartos, contemplando

o mar—como Napoleão em Santa Helena! Cêbo!

Este paiz é pequeno para homens d'aquelle ta-

manho !

Era esta a opinião do Figueiredo, o qual in-

clinado ao Tibério, lhe dizia :

— Aquelle e o Fontes, sr. Tibério 1 . .

.

E o Tibério, com. as mãos nos bolsos — seu

costume nos lances decisivos—resmungou :

— Toma ! . .

.

Vamos alii á Granja...

Antes do mais, oiçam vossemecês o que me
consta, por um jornal do Porto. Elle refere-se a

sua magestade a rainha-mãe, e diz assim :

«Conversou alguns momentos com o digno

governador civil do districto e com o comman-
dante da guarda municipal, tenente-coronel

Sarmento.

«Este brioso ofificial perguntou a S. M. se de-
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sejava ter na Granja forças da Municipal, prin-

cipalmente quando tencionasse dar qualquer

passeio.

«S. M. teve um sorriso cheio de melancholia

e respondeu :

— «Agradeça em meu nome á officiàlidade da

Municipal a amabilidade que teve, vindo-me

cumprimentar. Emquanto ás escoltas que me
ofFerece, dispenso-as perfeitamente, porque eu

não tenciono dar passeios. Sinto me bastante

doente.

— «Pois eu posso garantir a V. M, que é an-

ciosamente esperada no Porto.

— «Pois não sei ainda se lá irei.«

Permittam-me agora, sem me interromperem,

que eu lhes diga o seguinte :

Se alguém ha entre as famílias reaes do meu
conhecimento que me mereça consideração es-

pecial, muito antiga e manifestada em folhas re-

publicanas e n'outras, ú a filha de Victor Ma-
nuel, Por ser filha de tal pae ? Um tanto por

essa filiação e muito por outro motivo : porque

acho completa e sem ambiguidades essa figura.

Fora do terreno onde teem raires as minhas
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sympathias politicas e onde ha vinte annos tra-

balho sem pedir, sem esperar e sem desejar cousa

importante, quer do futuro breve, quer do futuro

a distancia, apraz-me ver situações definidas e fi-

guras definidas. O que me revolta são as alfor-

recas que se me escapam das mãos, se desacerto

em tocar-lhes, para melhor ás ver...

N'essa princeza, cuja tristeza eu bem vingo

medir pelo afastamento de tantos cortezãos, es-

cória que lhe aiapetou o caminho e que lhe

manchou os pés, e pela convicção da raridade

dos amigo."»: no espirito d'essa princeza que ef-

feito vingariam produzir as palavras do officisl

das Municipaes ? Que espécie de confiança tem

esse official no amor do povo á rainha-mãe, se

a não julga em segurança nos seus passeios,

sem escolta do quartel do Carmo.'* E que signi-

ficação podem ter na bocca d'esse official as af-

firmações de anciedade carinhosa dos habitan-

tes do Porto, se elle trata de garantir com os

sabres-bayonetas os carinhos d'uma população

de peccadores?! Ou eu sou muito menos forteem

lógica do que elle em adulação irreflectida, ou do

seu convite era nome do Porto se deprehende :
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— Venha V. M., apezar do estado dos espíri-

tos, porque eu lá estou com a minha gente!

Pôde se pensar isto, mas não se diz a uma
rainha; e não se publica, se alguém o disse, ó

noticiaristas !

Affrontados não o ficaram os inimigos rnais

cruéis das instituições. A affronta foi dirigida á

realeza, pela falta de tino e pjlo zelo da adula-

ção!

Já que lhes fallei de tropas. .

Era hora de desenfades, uma qualquer folha

de Lisboa deu-se a discutir o exercito portu-

guez, e buliu-lhe na indisciplina. ímmediata-

mente, o Universjil., reagindo contra a iniquissi-

ma affronta, explica, assaz sizudo :

«O exercito não tema conveniente instrucção^

nem tem nada preparado para entrar em cam-

panha; mas a culpa não é d'elle: é da sua direc-

ção superior.»

Cinco ou seis mil contos acho eu que nos

custa essa instituição, da qual os seus membros
conspicuos e seus zelosos defensores dizem que
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não tem a instrucção conveniente, e que nada

tem preparado para entrar em campanha, e que

a culpa é dos superiores que a dirigem!

E' ou não é consolador para os contribuintes,

que se esfalfam no escriptorio, ou no armazém
do commercio, no trabalho do campo, no traba-

lho da redacção, escrevendo romances de sen-

sação, vendendo peixe e hortaliças,— é ou não

consolador, para estes enteados da Sorte, tira-

rem diariamente, a si e aos filhos, um quinhão

de alimento e de commodidades— para susten-

tarem aquellas bellezas ?

Dizia-me ha tempos um dos nossos homens

públicos mais notáveis—um dos três ou quatro:

— «A sabedoria do homem está em encher-se

de razão.»

E' boa! Eu. . . quanto roais razão tenho, mais

emmagreço !

E os meus amigos ?. .

.

^^>\cam^
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X

7 (i(? Setembro, i8gi.

^,^'REOCCUPAM-SE gazctas e patriotas nos peri-

H^' gos resultantes do insistente verão anteci-

pado. As cearas do trigo estão perdidas. Cevada

e fava — idem. Milhos ameaçados ; e só as vi-

nhas promettem aguentar-se. A propósito das

excepcionaes promessas relativas ao summo da

uva, diz um jornal— que pouco importa isso ás

condições eco:^omicas, pois que a colheita an-

terior ainda está nas adegas, sem se vender. E'

que os frequentadores da serra de Monsanto
dãose admiravelmente com a mixordia roxa,

em que não entra a uva, e o vinho não pôde



competir com a deliciosa immundicie — na pre-

ferencia dos amadores.

Perante a medonha perspectiva de um anno

de fome^ pessoas que nunca a tiveram, nem re-

ceiam tel-a, mostram-se mais afílictas de que os

miseráveis para quem todos os annos, todos os

mezes de cada anno e todos os dias de cada

mez são de fome ou de ameaças d'ella. Foi em
quinta feira santa que Bulhão Pato me descre-

veu, em Caparica, scenas de se lhes tirar o cha-

péu, diariamente representadas pelos pescado-

res da costa e por suas familias, porque o peixe

deu agora em fugir. Fome legitima, fome negra,

mendicidade lúgubre de centenares de familias

desesperadas, alli da outra banda, com o Tejo

prateado a separal-as das magnificências da

Corte. E por essas terras da provincia, se os se-

nhores imaginassem I Nada lhes digo do que por.

ahi se occulta a gemer agonias da miséria por

essas alfurjas da capital, porque não vale enjoar

os que jantam bem depois da tourada, ou antes

do D. Amélia. O meu fim é apenas dizer-lhes

que todos os annos são de fome para a maioria

dos nossos irmãos em Christo.
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Para a classe -média — para as familias que

conseguem pagar os géneros alimentícios (pou-

co alimenticios) e a decima... relaxada, o an-

no corrente vae-se desenhando a traços de

phosphoro em um fundo negro como carvoaria

do inferno. Os que vivem do trabalho confessa-

vel, — sem lâmpada acceza na alta e gorda ma-

landrice, — estorcem-se como eirós feridas pela

faca da Maria Augusta. Já corria torta a vida,

como um corno, e eis que sobem os preços

dos géneros, á conta dos impostos que ahi vem,

e não tardarão a subir de novo, á conta do a mio

da fome. A' porta a renda da casa e a decima

que se relaxou e a urgência de uns arranjos na

fateota de verão. Cada vez mais torto, e é n'esta

occasião — em que o conde de Ficalho vae re-

frescar se á Rússia, para nos acalmar a febre—
é n'esta hora maldita que os jornaes contami ao

paiz :

«Foi hoje (17) apresentada na camará dos de-

putados uma proposta, para que o ordenado dos
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ministros seja elevado a seis contos de réis, li^

quidos de imposto.

«A proposta foi apresentada pelo sr. Adriano

Monteiro^ e está assignada por este illustre de-

putado e pelos srs. condes de Villar Secco e de

Anadia,, Teixeira de Vasconcellos^ Henrique de

Mendia,, Aaráo Ferreira de Lacerda e Manuel

Pedro Guedes.»

E' certo que o prezidente do conselho de mi-

nistros agradeceu aos «nossos illustres represen-

tantes,» e recusou a boa fatia que elles lhe offe-

reciam do pão do seu compadre; mas/f/ifme^iíe,

contra o melindre do nosso homem, prevalece

uma circumstancia que vincula os nomes d'aquel-

les nossos representantes á gracidão do paiz. E'

que a proposta tem de ser levada á commissão

respectiva, e a camará, seguidamente, a appro-

vará, sem dependência do governo. Por outra,

dado que os actuaes ministros insistam em re-

cusar a magnifica fatia do desgraçado compa-

dre, ella ahi fica para os Progressistas, presum-

ptivos herdeiros do poder.
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Não vi corresponder a similhante facto com-

mentarios á devida altura, por parte da opposi-

ção livre. E, todavia, parece-me ser elle, na

corrente do nosso fim de seculo_, um dos mais

cynicos. Não ha direito a exigir do sr. Hintze

assomos de alta eloquência; mas não ha duvida

que tal insignificante perdeu ensejo de resgatar

o minimo de suas culpas, mediante uma phrase

elevada. Certamente, o sr. Hintze não poderia

dizer, como Washington, aos que lhe propunham

a coroa dos Estados Unidos: — «Não sei que

acção da minha vida auctorise similhante ideia

acerca das minhas intenções \» mas poderia ter

respondido áquelles representantes do povo :
—

«A miserável situação do paiz impõe ao decoro

do governo a formal rejeição de uma tal pro-

posta.» Ha, pelos modos, uma lei providencial

que afasta do coração e do espirito dos Hintjes

os sentimentos e os pensamentos nobres, em-

bora por transicção. Entende-se: poUuiriam taes

pensamentos e taes sentimentos, durante um
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simples segundo de hospitalidade nas cavernas

do seu ser.

O dever que se impõe aos que luctam em Por-

tugal com as difficuldades crescentes da vida, e

que por aquelle modo são representados em
cortes, consiste hoje em registrar os nomes

d'aquelles representantes. Aqui lh'os reproduzo,

com o facto que os recommenda á gratidão do

povo :

«Foi hoje (17) apresentada na camará dos de-

putados uma proposta, para que o ordenado

dos ministros seja elevado a seis contos de réis,

líquidos de imposto.

«A proposta foi apresentada pelo sr. Adriano

Monteiro e está assignada por este illustre de-

putado e pelos srs. condes de Villar Secco e de.

Anadia^ Teixeira de Vasconcello^ Henrique de

Mendia^ A.irao Ferreira de Lacerda e Manuel

Pedro Guedes.»

Vinte e quatro horas depois do factOy— e
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após uns commentarios da opposição livre.,— o

sr. Hintze apresentou à questão politica sobre

a proposta dos nossos representantes. Chegou

tarde para a gratidão da Moral. . . e para inuti-

lisar-me este capitulo.

i^'^^^
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XI

7 de Outubro, i8gi.

^m propósito das festas de Cascaes, tenho-me

^p lembrado de Balzac, não que os arrojos de

imaginação dos srs. Jayme da Costa Pinto e

Ramalho se me affigurem abcessos só perfurá-

veis pelo bisturi do immortal operador. E' ou-

tro o caso.

Em toda a linha da imprensa monarchica o

foguetorio devido á iniciativa d'aquelles varões

encontrou um ecco atroador— em artigos de

columna e tanto, em telegrammas dispendiosos

e em locaes baratas. A grammatica estalou por

todas as costuras e o bom-senso encontrou
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um Calvário ! Mentiu-se descaradamente, a

principio por dever de principios, depois por

troça, em seguida per espirito de contradicção,

finalmente—com fúria. Não é raro encontrar hoje

um almocreve de petas convencido de que abriu

a mão, para deixar cair verdades. Quando um
mentiroso, ou um phantasista, chega a este es-

tado pathologico, adquire um tom de sinceri-

dade, respeitável. . como a loucura.

Balzac, aquelle cedro, tinha a mania d'estes

caroços de ginja. Uma vez offereceu um cavallo

ao romancista Sandeau. Este conhecia o seu ho-

mem. Acceitou a offerta, cem a condição de

que o cavallo seria preto. Balzac enthusiasmou-

se.—«Preto! Todo preto... com uma estrella

branca entre os oihos ! E" justamente o que eu

lhe destinava \>.

O pobre grande homem nurxra possuiu, antes

do seu casamento, nos fins da vida, o indispen-

sável ao sustento de um burro. Convencera-se,

porém, de que possuia um cavallo preto, todo

preto, com uma estrella branca entre os olhos.

E da primeira vez que encontrou Sandeau per-

guntou-lhe, com o maior interesse, se o cavallo
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cendente, agradeceu-lhe o valiosíssimo presen-

te. Que sim; que gostava muito da bestinha!

E ficaram n'isto. Não vejo razões de menos

condescendência para com os phantasistas da

evolução monarchica realisada, na Beira e em
Gascaes, com melancias de seis arrobas e o fo-

guetorio correlativo da evolução, e penetra-me

a alma um dissabor profundo, quando n'uma das

folhas que celebraram as festas leio estas pala-

vras sombrias :

«Atravessamo?, é certo, uma grande crise,

mas com a vantagem de a conhecermos nos

seus elementos. Atlmgimos^ effeciivamente^ o

momento terrível da liquidação dos accumulados

desvarios governativos^ e temes todos de lhe sof-

frer as consequências^ mas desappareceu o vago

terror do Desconhecido, mil vezes mais ener-

vante do que as mais graves realidades. O abys-

yno financeiro e económico^ que nos prepararam^

méde-ojá hoje o pai^, contristado, mas resigna-

do, e tremendo erro seria pretender illudil-o a

tal respeito.»

E' o Jornal do Commercio, de 29 do ultimo
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setembro, quem assim diz em seu primeiro ar-

tigo.

#

Tremendo erro seria pretender illudir o pai:^,

sobre o abysmo financeiro e económico que nos

prepararam os desvarios governativos. Todos

nós teremos de soffrer as consequências: é o que

o paizjá vê contrastado^ mas resignado : — eis o

que tem a dizer-nos. ao cabo de cincoenta e

sete annos de monarchia constitucional, um dos

órgãos principaes do Systema. E ha quarenta

annos que uma paz inalterada garante a essa

gente a realização de todas as reformas econó-

micas, de todo o progresso, de todas as bases

de um accordo sincero entre c povo e a monar-

chia. Essa paz prolongada chamou a este canto

da Europa os capitães estrangeiros. Deu-nos o

credito. Uzaram d'elle, até aos extremos do abu-

so, e tod^s as condições de prosperidade se con-

verteram em elementos de ruina. Tremendo erro

seria pretender tlludir o pai^ !

Como é, pois, que n'esta hora, em que se es-

cancara o abysmo económico e financeiro cawâáo
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em longas horas de paz, pelos ministros da mo-
narchia constitucional, — n'esta hora em que o

pai:^ vê contristado^ mas resignado^ que vae sof-

frer as consequências dos desvarios^ — como é

pois que o cynismo pelintra de tantissimos ga-

leotes (deixo em. paz os phantasistas) pretende

extrair das festas de encommenda, que para ahi

moveram a lastima, documentos vivos de uma
adhesão do povo á monarchia? A quem buscam

illudir esses farçolas ? E que vertigem ridícula é

essa, que os leva a cantar victoria^ quando o

terreno estremece debaixo dos nossos pés, e

quando o paiz que vae soffrer as consequências

tem de pedir i-esponsalbiliciacles "* I

Mas lá o diz, confortado, o expositor das nos-

sas misérias:— «O paiz assiste contristado, mas

resignado»... Falemos um tanto da resigna-

ção :

Haverá doze annos, viajava eu a bordo d'um

paquete francez- Uma tarde, os passageiros de

proa estavam estendidos no convez, dormitan-
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do. Havia alli representantes de diversas nacio-

nalidades: portuguezes, hespanhoes e italianos.

Deitados, formavam grupos distinctos. Um ma-

rinheiro francez chegou com uma vassoura e

poz-se a varrer o convez. Ao chegar perto do

grupo dos portuguezes, deu com a vassoura

num d'elles, para que se levantasse, e como o

homem se espreguiçasse durante alguns segun-

dos, o francez arrumou-lhe um pontapé.

O nosso compatriota levantou-se humilde-

mente, os seus companheiro^ im{taram-n'o, e to-

dos elles se afastaram, sem uma palavra de pro-

testo.

O marinheiro, praguejando, continuou a sua

tarefa. Ao aproximar-se do grupo dos hespa-

nhoes, repetiu a manobra da vassourada, mas

não teve tempo de repetir a outra. O hespanhol,

sem se levantar, tirou do bolso uma navalha e

mostrou-a ao marinheiro. Em seguida, metteu a

arma no bolso e virou-se para o outro lado.

O marinheiro furioso, mas contido em respei-

to, dirigiu-se ao mestre da equipagem e com-

municou-lhe o occorrido. O mestre mandou-o ir

varrer para outro ponto.
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Não pára aqui o caso. D'ahi a pouco, os ou-

tros hespanhoes, prevenidos pelo da navalha,

dirigiram-se aos marinheiros, provocando-os.

Travou-se um confíicio, em que os francezes

apanharam a sua conta, sendo preciso a enér-

gica intervenção do commandante, para evitar

uma lucta sanguinolenta.

Quando hoje li no artigo do Jonial do Com-
ynercio a palavra resignado^ lerubrei-me d'aquella

scena de bordo: os meus companheiros corridos

a vassourada e pontapé, contristados,^ mas resi-

gn:idos.

Se o leitor me pede a moralidade do caso, eu

limito-me a dizer-lhe—que somos realmente do-

tados de uma especial e feliz organisação; que

não somos cegos, mas que fechamos os olhos

para não vêY, o que vem a dar no mesmo
;
que

preferimos a immobilidade á acção e que essa

immobilídade,, dando-nos a apparencia de 7uor-

tos, offerece impunidade ás varejas. .

.

E estamos cobertos d'ellas.
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XII

4 d'Outubro^ iSgj

fpaiz continua em festa... em Cascaes e

na Granja. Lembra-me aquelle especialista

contra, as solitárias, que na estalagem de Fa-

malicão dizia a Camillo Castello Branco : — «Eu

trato da bicha cá no Porto e em Guimarães,

mas para o resto do paiz, que vem a ser Almei-

da, tenho um ajudante.»

Exceptuando Almeida,— isto é, Cascaes e a

Granja,— a festa não é grande. Em Lisboa fe-

cham-se estabelecimentos por falta de recursos
;

ha fallencias na Covilhã; em Aveiro a fome obri-

ga o povo a comer sardinha secca já destinada
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a adubar as terras; no Douro ha o que os meus

amigos sabem, e os do Algarve, se lhes arre-

benta a bocca, não é por abundância de figos.

Um gelado sopro de miséria corta os ares, me-

nos ruidoso que o estalar dos foguetes, mas pro-

mettedor de ruidos que o Jornal da Ncite, indi-

gnado e algo phantasista, suppõe que venham a

ser mais atroadores. Chama-lhe, de antemão, a

folha lisboeta ruidos significativos', e, a propósi-

to, o philosopho Tibério, que anda zzQáo^ por

motivos hemorrhoidarios^ disse :

— Ruidos, fora o resto I Que isto não é paiz:

é uma sentina !

#

Gongrégam-se homens e factos no empenho
de justificar os sórdidos pensamentos do philo-

sopho. Vejam-me esta reforma do mu^icipio de

Lisboa, que rebaixa a capital ás fossas do mais

reles municipio sertanejo, e digam-me se estes

diabos não abusam da nossa paciência, — esta

paciência lisboeta, que deve entrar no provér-

bio 1 Que a bem dizer não é a pura paciência: é

um mixto de condescendência escarninha e de
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tanto se me dd de pandego arruinado. Agora

mesmo, tres ou quatro jornaes, muito lidos em
Lisboa, batem em brecha a indecente reforma.

O lisboeta já não lê depois do primeiro artigo
;

passa adiante, encolhendo os hombros, e pro-

cura annuncios de trcaia p^7'a homem $6 e de

quartos com porta para a escada. E leve o diabo

paixões !

E' por isso que o Pina, moralista de Alcoba-

ça, com o olho aberto n'um estaminei de Paris,

nos considera um paiz perdido, e assim o es-

creve em uma lingua que não figurou em Babel,

mas (ijue tem na imprensa muita originalidade.

Fora do jornalismo, a lingua do meu sapateiro

assem.elha-se um tanto, mas tem mais cuidado

nas virgulas ...

Pois é verdade; o governo que para ahi nos

encanta escamoteou á camará de Lisboa todos

os seus foros; mas, não contente, pôz-lhe um es-

pecial carimbo d^í infâmia : entregou-lhe as ba-

totas, para um monopólio, — já são citados os
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nomes dos monopolistas. No pagode máximo, a

que assistimos, tinha direitos de collaboração a

dama de paiis^ como salvadora da pátria em pe-

rigo. Ahi a temos suggestiva de novos expedien-

tes de. salvação ! A ideia redemptora suggerida

pelo caso das batotas é o monopólio da indus-

tria das infelizes. Não vejo nitidamente o por-

que dos derradeiros escrúpulos !

Falei-lhes, ha pouca, da indiferença do lis-

boeta. E' um facto positivíssimo de cada hora
;

mas esse facto não exclue o de um tom geral,

determinado, no principio de cada palestra, ahi

pelos cafés, pela Avenida, por todos os pontos

onde dois homens se encontram. .

.

— Que ha de novo ?

— Eu sei ! . .

.

— Pois você não sabe do novo arranjo? (cita-

se um novo arranjo.)

— Tem graça !

— Tem graça, tem. Estes diabos estão com
pressa em acabar com isto !

— Deixal-o acabar ; não lhe parece ?

— Cá por mim... O diabo é se não pagam aos

empregados I
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— Coração á larga! A vida são três dias! Aonde
vae você esta noite ?. .

.

Coração á larga I A vida são ires dias ! E'

uma philosophia de perdidos
;
pois não é ? Que

espécie de estimulo inventará o Destino, para

chamar á vida resistente um povo que assim se

abandona?... O meu espirito compraz-se ás ve-

zes, em saborear o veneno da inveja : a inveja

dos que morreram,— dos libertados de toda es-

ta miséria e do fartum de toda esta podridão,

— dos libertados d'este espectáculo em que os

altos tratantes se abraçam aos altos pataratas e

dançam uma dança macabra á beira da sepul-

tura de um povo !. .

.

Coração á larga t A vida são ires dias

!

O general Boulanger tem dado para algumas

columnas de prosa. Considerações moraes so-

bre as misérias da vida. Coisa de nada ! Parece

impossível aos moralistas que um homem, de-

pois de atrapalhar o seu similhante, se atrapa-

lhe na lucta com a Sorte e envie ao diabo o
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resto do seu deslino. O que ha de mais natural.

Houve ahi na imprensa quem mais uma vez

chamasse paspalhão e insignificante, e por fim

ridiculo, ao bravo soldado coberto de cicafizes,

ao conspirador poliiico vencido. Esses taes acol-

chetadores de ignominias, se teem feridas n ai-

gum=i parte do corpo não foram recebidas em
batalhas — mas sim nos dominios fiscalisados

pelo Ricord, e se algum dia conspiraram foi no

Martinho,, contra o senso-commum. Timidas

bestas !

Quero fechar com chave d'ouro, e tenho alli

quem m'a offereç i. E' o sr. bispo de Bethsaida,

o simulado. Esse varão illustre acaba de brindar

ao rei, em nome do povo, n'um jantar de festa

na Granja. Tem umas bonitas vestes de furta-

çôres aquelle singular prelado ! Vejam os se-

nhores a carreira do curioso principe da egreja

—principe tn absentij—aos tombos, da reacção

para o liberalismo : do liberalismo para as es-

cadas do Vaticano, como reles e contricto e

despresado pedinte : da indiíferença dos poliii-
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cos para as bajulações ao povo : da cartada de-

mocrática para os brindes á realeza I E a im-

prensa republicana tomou a sério por momen-
tos a penúltima aventitral Que pensarão a'aquillo

no paço dos nossos reis ?

Ora, adeus ! Tudo enche t
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XIII

IO de Ouiuôro, iS^gi.

M jornal religioso — como elle se diz—trata

da crise agricola em perspectiva, resultan-

te da prolongada falta de chuvas; e, apontando

os horrores imminentes, considera-os explicados

pela falta de fé, que dia a dia se alastra em Por-

tugal. E' do Porto a folha religiosa e está na

orientação atrazadota de ha um quarto de sé-

culo, quando as Filhas de Maria, na rua das

Flores, d'aquella cidade, chamavam as iras do

Senhor sobre a redacção do T)iario da Tarde^

accusando-o, em alto berreiro, de provocar, pe-

las suas cargas na Associação Gatholica. a mç-



donha carestia da batata e outros flagícios de

entupir.

Não se trata, porém, das causas determinan-

tes da estiagem funesta á elimentação do povo,

O meu velho Tibério, crosta de philosophia tro-

cista, diz-me que, a incommoáar-se o Creador e

Senhor dos mundos, contra as demonstrações ob-

noxias—ímpias e frasearias— da nossa gente, ao

ponto de, ardendo em fúrias vingativas, a atacar

nos trigos e nos íavaes, não soffre duvida que os

"Crim^es^dopadre Amaro, do cónego Dias, do pa-

dre Brito e d'cutros assanhados pela patifa da

primavera— coisas da chronica oral em reforço

ao livro do Eça—fornecem contingente d"arrom-

ba, para a indignação do Eterno. E o philoso-

pho, insistindo na feição brejeira, progressiva-

mente acentuada, d'aquelles ministros do Se-

nhor, deriva-se ao projecto de preces^ e pergun-

ta-me com sorriso cynico :

a— No estado de desmoralisação do clero,

salvo preciosas excepções, parece-lhe que será

elle bom empenlio para obter chuva?»



Não está para folias o meu cérebro. Não me
disponho a commentar alegremente o parecer

da folha religiosa, acerca da estiagem como cas-

tigo da impiedade^ menos ainda a brincadeira

àas preces para o fim de obter chuva. Eu julga-

ria chegado o tempo de ter juizo, no crepúsculo

do século XIX, se não estivesse convencido de

que o dia dejui^o dos povos é tão problemático

como o dia dejui^o temido pela Maria Augusta.

Demais vejo eu ponto negro em toda essa em-

brulhada de supposios mysticismos e de reaes

mystificações: é aquillo de a estiagem—castigo

de Deus—ameaçar apenas os pobres. Bem se

importam com o anno de fome os impios que

teem provida a sua burra ! Perguntem ao da

sociedade que se diverte, se não prefere os dias

lindos para touradas, para digressões e villegia-

turas e se não dá a todos os diabos a ideia do

tempo chuvoso ! E diga-me o salta-pocinhas re-

ligioso se os culpados, aos olhos do seu Deus

vingativo, de immoralidade e impiedade são os

pobresinhos do campo que vendem o gado.
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porque não dispõem de pastos para alimentação

d'elle: se são esses desgraçadinhos, que se des-

cobrem ao ouvir o toque d'Ave Maria e que não

faltam á missa da sua aldeia, — se são esses os

ímpios e os immoraes digníssimos do castigo de

Deus, — ou as gordas sanguesugas dos bens da

terra e do suor e do sangue dos povos, incluin-

do entre ellas os prelados gordos, que para a

corrupção geral não teem o anathema, antes

]he prestam apoio !

A fome é coisa séria, e Deus não me parece

um X para brincadeira. Explorar aquelle facto

e essa incógnita é um cumulo de cynismo. Deus

poderá esquecer; mas os pobres poderão lem-

brar-se. Tenham prudência, se não teem ver-

gonha !
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22 dOtduhro^ ^^9^^

Wh^ quando em quando, o commendador Fran-

^ cisco protesta, iracundo, contra a immora
lidade do Pimpão, E' nas horas nefastas em que

a Soledade lhe mette a alma de cântaro nas

profundas dos infernos, pela via dolorosíssima

dos ciúmes archi-justificados.Maso commenda-
dor, escolhendo-me para confidente das suas

cóleras, não se afasta dos dominios da equida-

de. Dizia-me elle hontem, n'um intervallo do

Donas Marias :

— Faço-lhe toda a justiça : com as immorali-

dades 4'essa folha não tem que ver o seu arti-
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go. Não é o seu artigo que perverte certas pes-

soas (piada á formosa!). O que as deita a perder

são as brejeirices em prosa e verso, demais a

mais illustradas, que enxameiam pelo resto do

jornal.

— Excitam as catitas, hein ?

— Excitam as ruins paixões, acalcanham a

moral, esborracham o decoro, impellem á pouca

vergonha !

— Grave responsabilidade! Mas o meu artigo,

hein ?

— O seu artigo não é lido senão pelos catur-

ras. A maioria não faz caso d'clle.

Declaro que me não feriu o amor próprio a

deprimente affirmação de Francisco. Adversário

incorrigível das maiorias, exultei com a certeza

de lhes não aturar a critica. Todavia, o desdém

da gentil Soledade pelas preciosidades da mi-

nha prosa deu-me frio na espinha. O meu ideal

seria mesmo falar só . . . com aquella ornelette

de perfeições. A Soledade na minha solidão —
e d'ahi engatinhar até ao céu !

Pois é verdade, na opinião de Francisco, o

Pimpão^ salvo o meu artigo pacato^ — perverte
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os bons costumes da bella sociedade em que vi-

vemos. Recordo me, a propósito, de eu haver

um dia confrontado, n'aquelle logar, as bre-

jeirices do jornal com a decência de uma fo-

lha das mais sizudas — dois números ao acaso.

Não que eu me ache envolvido em taes respon-

sabilidades — como diz o commendador, tran-

quillisando me, — mas porque os escrúpulos de

Francisco reproduzem os de outro magico, e á

conta d'estes últimos se moveu a minha curio-

sidade. Li pois o numero do Pimpão^ de cabo a

rabo, e não achei n'elle, palavra d'honra, coisa

que me pei vertesse. Era n'um hotel, a três lé-

guas de Lisboa, e estava lá uma numerosa fami-

lia, com mulherio de diversas iJades e com al-

gumas creanças. CoUoquei o jornal na casa de

jantar, sem que ninguém visse a manobra, e

dei-me o observar os effeitus.

.

.

Succedeu que as creanças viram, não perce-

beram, não acharam graça, aborreceram-se e

largaram a folha ; duas meninas já cresciditas

olharam, suspeitaram ruborisaram-se. . . e vol-

taram costas ; as senhoras já maduras deitaram

o olho, carregaram o sobre -dito, e afastaram
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O jornal. O clxcfe de família descobriu-õ, sorriu,

apoderouse d'elle e guardou-o.

No entanto, puzera eu em foco o jornal si-

zudo. Observação de uma das senhoras :

— «Leiam vocês isto : isto sim, póde-se lêr.»

Era com as m^eninas e com as creanças. For-

mouse um grupo de innocentes, ou pouco me-

nos. Uma das meninas leu alto :

— aCrime hediondo. O sapateiro Florindo de

Jesus desflorou a menor de 5 annos Joaquina da

Piedade, communicando lhe moléstias conta-

giosas. O patife foi preso.»

E os pequenos e as meninas em coro :

— Desflorou ! Mas o que é «desflorar» ?

E uma tia, trémula de furor :

— Quer dizer que tirou as flores á creança.

— E o que quer dizer «communicou-lhe mo-
léstias. . .» ^

Zás I Papel arrancado ; distribuição de sopa-

pos, e o chefe de família intervindo e agarrando

o jornal

:

— Este é mais perigoso, que tem fama de si-

zudo !
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E, dirigindo-me a palavra :

— Muito peior que o Pimpão !

Faz-me observar um hQir.em que tem viajada

muito :

— «Na AUemanha, por exemplo, onde é se-

vera a repressão de folhas patuscas, a de-

vassidão é espantofa, com a sua respeitável hy-

pochrisia « Não preciso de informação, para o

suspeitar. Basta-me o caso de um certo cava-

lheiro meu conhecido, que a toda a hora, pelos

logares públicos, berra contra as leituras brejei-

ras e ao qual não escíipa livro, nem jornal pa-

tusco ; tudo compra, para se divertir com a

Faiistina. Ai do vendilhão de jornaes que lhe of-

ferece na rua O Pimpão, ou qualquer outra pu-

blicação gaiata ! Se é rapaz pequeno apanha

para o seu tabaco. Se é homem, ouve reflexões

amargas com.o o cú d'um pepino.
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Claro que não me diverte a iJ^ia de explicar

aos innocentes o que el!es mais tarde não dei-

xarão de saber — para se rirem, nem a de cha-

mar a aitenção das raparigas honestas para os

equívocos da chalaça ; mas reagir contra a pu-

blicação menos perigosa — porque é a mais

franca, — em nome do pudor de cem ou duzen-

tos mil patuscos que se divertem, e por amor

da virtude, ameaçada, de outras tantas catitas

raais instruiias que \it\ soldado velho, é dar fó^

ros de austeridade á hypochrisia. Sem duvida,

não sou amador do género, pois que — embora

distanciado da gravidade do sr. Hintze — não

sou dos mais dados á galhofa. Não defendo a

minha obra, pois que o commendador Francisco

me considera excepcionalmente correcto em
meus dizeres ; mas detesto os hypochritas que

dependuram o rarro na porta d'aquelle jornal e

que lá sabem onde bebem o seu vinho !
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7(5 d' Outubro^ Í<^'9I'

if^o^A o andar dos tempos, cuida a gente haver

'^. attingido a mais árida e mais serena indif-

ferença por ctrtas coifas de seníifueuto ; vae

d"ahi, sae-se um lamecha, com irritações de

nervos, fervuras do sangue, erriçamentos de ca-

belios. . . Historias da vida 1

A cilada gente, a que já entrou no periodo

glacial, sente duplamente as dores da pátria,

quando a perde de vista, ou qumdo lh'a insul-

tam extranhos, ou quando esses lhe apontam

fraquezas d'ella. Sente pelo que soffre e pelo

que se absteve de soffrer. Dôr e remorso : — re-

6
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morso de, alguma hora, não haver bem amado
sua mãe.

Lembro me de haver olhado, com es olhos

rasos de agua, para terras de Hespanha, d'Africa

e do Brazil. Era como se olhasse para uma
creança extranha, parecida com um filho re-

cem-perdido. E lembro-me de eu haver tirado

o chapéu, irresistivelmente, a bordo de um va-

por a outro que passava — com a bandeira do

meu paiz.

Ora, hontem, de tarde n'uma cervejaria, um
hespanhol meu conhecido disse-rae estas coisas

cruéis:

— Uma circumstancia que eu tenho notado,

não é no intuito de offendelo^ mas é em pa-

lestra que lh'o digo ; Por toda a parte, nas ruas,

nos cafés e nos espectáculos públicos, oiço, de

quando em quando, a portuguezes de diversas

idades : — "O melhor é que o estrangeiro tome

conta d'isto !» Não tem ouvido ?

— Tenho.

^Qra, diga-me você, quç tçm viajado, se já
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conheceu outro povo que tal dissesse, ou tal

ouvisse sem protestar violentamente. Imagine

um hespanhcl a dizer, na Porta do Sol, em pre-

sença de trinta indivíduos, hespanhoes como.

elle: — «O melhor seria que o estrangeiro to-

masse conta da Hespanha!» Que lhe parece

que fariam ao tal sujeito ?

— Sei bem o que lhe fariam. Mas a phrase

não tem o valor que lhe attribue. São desaba-

fos.

— Maus desabafos 1 Phrases d'essas, ditas im-

punemente, e diariamente ouvidas, generalisam-

se e lançam raizes. Lembra o caso de um indi-

viduo que todos os dias fala em suicidio. Po-

derá resistir a uma catastrophe, e virá a ma-

tar-se por uma insignificância. E' como o que

alguns dias pensa em livrar-se, mediante um
furto, de uma situação apertada. Está perdido;

é questão de tempo.

— Tem razão.

— Decerto, tenho razão. Mas ha outra coisa.

Afora os maus desabafos, que falam do estran-

geiro a tomar conta dHsto, ha coisa mais lamen-

tável : é dizer- se em presença do estrangeiro.
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Tenho ouvido. A phrase, em família, pôde si-

gnificar desalento
; assoalhal-a é cumulo de im-

pudor. Já lhe não falo do cumulo de impoliti-

ca. .

.

Cruel tudo isto
;
pois não é ? Recordo me de

em 1874, na estação de Merida, eu haver tro-

cado alguns sôccos com um hespanhol que me
perguntara se eram de papel os soldados do meu
paiz, e de em 1879 eu haver tido, á meza de um
hotel no Rio de Janeiro, uma espécie de con-

flicto com um brazileiro que deprimia a minha

cidade de Lisboa E, todavia, soffri menos então

do que hontem— ao ouvir as cruéis verdades do

meu companheiro de cervejaria. E o hespanhol

de ha vinte e dois annos dissera-me apenas um
gracejo descortêz e o brazileiro de ha dezesete

annos commettera apenas um erro de aprecia-

ção. E o homem de hontem citou-me friamente

um facto miserável, que eu tenho visto, mais de

cem vezes, produzir-se.

Tem-se realmente descido muito !
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i8 d' Outubro^ ^<^9'

l^A época em que eu estive no Porto — 1874-

^f 1S80—disse-me um dia um exhausto cama-

rada de redacção: — «Veja você esta brincadeira:

ha quinze annos a fazer noticias de theatros e

todos os dias a arranjar novas fórmulas ! Isto

vem a esgotar-se — as fórmulas !u

E eu, muito convencido : — «Ora, adeus I Ha
sempre fórmulas originaes. Repare você nos mi-

lhares de caras que todos os dias vê. Nenhuma
se parece com outra. Como diabo se arranja o

Creador, para fazer tantissimas caras, todas á
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sua imagem e similhança (é dos livros), e todas

ellas difFerentes entre si ? !»

Dá -se isto das fórmulas^ com os assumptos. Por

vezes me acontece ver cerrado o horisonte ás

minhas ponderações e annotaçóes, porque se deu

o esgotamento dos casos. Em taes circumstan-

cias, a minha actividade resolve liquidar, por

uma vez, seriamente desalentada, n'uma inércia

absoluta e sem fim—e que leve o diabo a Vida,

com o seu rabo-leva de cuidados ! Mas, subita-

mente, dos jornaes, das esquinas, dos estabele-

cimentos, ou das immediações da Arcada, des-

taca-se uma historieta, uma phrase, uma caricia,

ou um coice, — e ahi temos nós um assumpto !

Foi a propósito do encerramento das cortes,

que hontera á tarde, allí em frente dos Marty-

res, um patriota, referindo-se á inferioridade do

ultimo parlamento — iguaes conclusões e menos

lerias que nos precendentes, — assim bufava a

suprema condemnação ás barbas de outro pa-

triota : — otAquillo foi a vergonha do regimen
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parlamentar; mas não prejudicou o SufFragio,

pois que não houve eleições: houve nomeações.

Restabeleçam o Suffragio, e teremos vida nova.

E' isto o que eu lhe digo, seu Barbuda !»

O qual Barbuda, espécie de chipanzé, em seus

gestos e focinho, concordou, n'esta fórmula

absoluta : — «Pois está visto : a coisa é do Suf-

fragio !»

#

Ora, ha um quarto de século que eu assisto

ás manifestações de tão respeitável Suffragio —
sem nunca haver quinhoado de suas glorias,

nem de suas responsabilidades, pois que nunca

votei. Ao fundo e nas bordas do caldeirão em
que o sarapaiel referve, eu enxerguei senipre, ou

adivinhei pelo fétido,— a coacção, o suborno, a

violência, as combinações reles, os apetites pe-

lintras, a inconsciência nas unhas dos matreiros,

e rarissimo e por bamburrio a escolha dos mais

intelligentes, mais dignos e mais desinteressa-

dos. Não me dá hoje na gana espatifar quatro

episo:3ios demonstrativos, na mesa das opera-

ções a sério. Vae apenas o seguinte caso occor-
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respeitável Suftragio:

Tibério, velho philosopho, meu causticador,

vota nas Mercês, ponto de reunião dos mais ze-

losos eleitores da capital e onde os Calçadi-

nhas, os Tinoias e outros notáveis teem opera-

do prodigios de escamoteação e emborrachado

os mais conspicuos espartanos. Tibério é sóbrio,

por exigências do fígado refractário a pingolé-

tas, mas gósa na fréguezia os créditos de incor-

rigível femeeiro. De binóculo em punho, no alto

da sua varanda, — como o administrador de

Leíi ia no Crime do padre Amaro—o philosopho

tem estragado o leite ás amas, o crochet ás me-

ninas e o refogado ás cozinheiras da visinhança.

E' um cão — de binóculo.

A politica, essa alcaiota, saltou-lhe em ci-

ma. .

.

Havia um mez que Tibério estabelecera ba-

terias centra o socego do Edmundo vidraceiro,

o qual Edmundo, senhor de uma governante



89

pennugenta e de plástica resistente, não apaga-

va os fogos do philosopho, ne.n por um accordo

amigável, nem por um desengano severo. Tibé-

rio, muito pratico em maroteiras do mundo, ti-

nha-me dito : — «Em meados de novembro, an-

tes do dia 24.» Tal dia é o da renda das casas.

Tibério não ama n'essa época.

Mas, na ante véspera das eleições, a vidra-

ceira demorou sobre o philosopho uns olhos

pretos que Deus não envie ao meu descanço —
pelas almas santas lh'o peço ! E Tibério, alluci-

nado, escreveu-lhe, a convidal-a para uma ceia.

Eil-a que acceita — a vidraceira— fundada na

ausência do seu Edmundo, retivlo em reuniões

politicas. E Tibério viu a três dedos do nariz a

felicidade, promettida (foi na sexta-feira) para

domingo á noite.

Mas, no sabbado não foi a casa o Edmundo,
todo em negociações com o Calçadinha^ e a vi-

draceira fez signal ao philosopho, para que su-

bisse, e, continuando a mostrar-lhe a felicidade,

promeiteu-lh'a para domingo á noite, se elle

acceitasse e fizesse entrar na urna trez listas que

ella lhe metteu na mão: uma para o philosopho,
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outra para o creado e a terceira para o compa-

dre Alathias.

Tibério rendeu-se e, escravo da sua palavra,

votou e fez votar os outros dois. E á noite pre-

parava-se para sair de casa, em direcção ao Pa-

raiso, quando mão discreta lhe introduziu por

debaixo da porta este bilhete de vizita :

«Edmundo Pimenta

Vidraceiro

Agradece,

n

Correu á janella. O Edmundo e a governante

iam de braço dado, rindo muito, e Tibério ainda

a ouviu dizer, com a mais apetitosa bocca da

freguezia :

— "Ora, o raio do velho !»
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22 cTOulubro, i8gi.

f
'estes últimos dias teem-se azedado os âni-

mos, e na imprensa formam-se nuvens pre-

nhes de pancadaria. Se querem que eu lhes di-

ga, acho esta animação preferível ao pântano de

grande crosta, que ordinariamente se estende a

perder de vista d'olhos portuguezes. A não ser

que estes signaes de vida representem faiscas

n'um brazeiro que se extingue, ou a natural briga

na casa onde a fome entrou! Pouco viverá quem
não assistir á explicação dos mysterios.
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Alguns jornaes monarchicos dão a nota bel-

licosa á próxima viagem do rei. N'essa digres-

são, consagrada, como é notório, a galardoar os

esforços e os successos da industria portuense,

querem ver uma comprovação da impotência

do partido republicano no norte de Portugal.

Impotencij. — porque ? Não representa essa no-

ta desdenhosa uma provocação insensata? E'

ponto assente, pela dignidade dos povos, que

elles saberão abster-se de manifestações festivas

e que deixarão o gáudio á irmandade; mas a que

espécie de manifestações os desafiam os provo-

cadores ? Não bastará a suspeita de uma farça-

da, em que os devoristas envolvem a realeza :

bastará o esplendor official e a baixeza dos cor-

tezãos para amargurar os que se debatem na

miséria ? Será útil, será nobre, será sensato e

prudente lançar os foguetes como luva á cara

d'um partido para quem os opprimidos olham

como para desag^ravo e salvação ? !

Não vejo utilidade em citações latinas, mas

afigura-se-nr.e que realmente corre por cima
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elevadas e firmes, um forte sopro de demência!

Sentir o estalar do vigamcnto do edificio e o

abater do chão, e lançar foguetes pelas janellas,

ler a vertigem da ruina e dependurar colchas

nas varandas : olhar para o aspecto sombrio do

padeiro recalcitrante, e encommendar clnmpa-

gnc para banquetes : não ter camisas e encom-

mendar cazacas : tudo isto pôde ser audacioso_,

mas leva um individuo a Rilhafolles ou á Peni-

tenciaria. Aonde levará isso uma n^cão r*

Ha um facto, que me não coutrista, nem in-

digna, nem irrita,— porque a gente vae perden-

do na vida essas amáveis sensações, — mas que

me prende singularmente a attenção. E' o das

noções invertidas, em matéria át responsabilida-

des. N'outros tempos, e não vão longe, o culpado

era accusado e defenJia-se. Hoje o culpado ac

cusa, descompõe, calumnía e dilacera — se lhe

não aparam as unhas. O exame socegado das

paginas do jornalismo contemporâneo, do d'es-
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tes últimos mezes, levará a desorientação ao es-

pirito dos criticos e dos curiosos. Não ha oppo-

sição nem governo, nem juizes nem réus, nem
accusadores nem defensores 1

O que lançou mão da faca e do queijo não es-

pera que lhe desputem a preza, ou que lhe con-

testem os abusos de comezaina. Com o instru-

mento cortante em punho, talha a primeira fatia

e vibra logo uma facada á barriga do commen-
tador. Dá aos queixos ; e, com a bocca cheia,

vae chamando ladrão ao outro. Muito mais de-

cente o Refilão — no Bcrratem, entre as dez e

as onze,- quando o Zé Tèso^ de aba larga, bocca

de sino, olho pisco, e brejeiro ao lado, fere a

prima^ com a unha acastanhada, e canta, com
pigarro sepulchral :

Ora, em nome de Deus começo !..

.

Grande desorientação partidária — não se dis-

cute. Não ha um só partido que saiba dizer ao

certo o nome do seu chefe. E depois, ha o re-
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ceio dos compromissos I Conheço excellentes

homens, de bons créditos na fréguezia, pança

arredondada e recto idem^ que ha perto d'um

anno se vêem gregos, com um olho no Lopo,

outro no Serpa, e as mãos no outro — sem pre-

verem em que as modas fiquem, e dando ao

diabo as incertezas. Estas situações, graves para

o equihbrio, estorvam as dedicações sinceras com
os elementos respectivos

;
produzem flatos,

aneurismas e estonteameritos consequentes. São

esses políticos de furta-côres os que mais ati-

ram ao vermelho, — por ódio ás cores definidas.

São os sapos da planicie na Convenção: os que

votaram a morte de Danton, com medo de Ro-

bespierre e a morte de Robespierre,— outra vez

por medo d'el!e. Triste sucia !

E tal sucia é hoje a maioria.
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25 d' Outubro, i8qi.

fA manhã Je 21 do corrente sublevaram-se os

presos do Limoeiro, n'um tremendo alarido

que fazia lembrar um parlamento — embora os

termos fossem mais comedidos. Pelas janellas

arremessaram pedras, tamancos, caqueirada e

pedaços de caliça, e se não atiraram cabeças de

burro foi porque taes objectos estavam fora do

seu alcance, — empregados, como é estylo, na

montagem da victoria eleitoral.

Averiguadas as causas dos distúrbios, chegou-

se á conclusão de que os presos do Limoeiro

protestavam, a seu modo e em harmonia com
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OS seus recursos, contra a medida governamen-
tal que enviava para a Africa os vadios. Houve
quem se risse d't;sta manifestação /r^/er;ja/. Eu
não me ri, talvez porqae-estou acostumado a rir

de coisas e de pessoas que por ahi te tomam a

sério. E ainda por outro motivo.

Nas almas mais gangrenadas, é difficil oblite-

rar completamente um certo insiincto de justi-

ça. Creio que seria esse instincto o que se re-

voltou no animo dos sublevados. Porque a ver-

dade, em que peze aos declamadores, aos ba-

charelotes e aos sophistas, é que a vadhgem
incorrigível^ com dezenas de condemnações por

delictos que são o resultado da ociosidade, pode

corrigir- se no continente europeu — pelo tra-

balho obrigatório. Concebe-se que a Leiprevisse

o triste sestro d'aquelles miseráveis e creasse,

para lhe impedir a expansão, um estabelecimento

vieio officina meio cadeia^ onde os costumes do

trabalho se apoderassem gradualmente d'aquel-

las Índoles, sem que a justiça esperasse, para

proceder, um cadastro de vinte condemnações.

O que me revolta é o desterro sem julgamento,

e ponho de parte a sentimentalidade, para só
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me inspirar na justiça que está no fundo da

consciência de todos nós.

E agora me diz de lado um rato de imprensa,

visinho : — «Está você em muito boa compa-

nhia I», Deus de meus pães ! Como eu prefiro as

bestas-féras ás bestas sem mais coisa alguma !

Insubordinados os presos, a força publica

exorbitou, como deploravelmente costuma. Sem
intimações, os municipaes fuzilaram, da rua para

o interior da cadeia, os encarcerados. O facto

revoltou, pela brutalidade ; e como seja ponto

assente em boa politica — querida politica na-

cional ! — que os actos do poder e da auciori-

dade devem ser apoiados pelos conservadores e

que os revolucionários não podem ter razão, ao

condemnal-os, produziu se este facto curioso :

os jornaes republicanos censuraram os abusos

da força, e os jornaes monarchicos, os mais fa-

çanhudos, aggrediram a Republica, á conta da

sublevação dos presos.

Já viram mais absurda e grotesca desorienta-
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cão em espíritos que se dão ares de dirigentes?

E não pára ahi o desa''oro. Como quer que um
jornal, A Tribuna^ formulasse contra a guarda

municipal expressões duras e mal soantes— pelo

menos para os ouvidos d'essa. milícia, — a au-

ctoridade suspendeu o jornal. Apraz-me suppôr

que em qualquer outra classe, exceptuando o

jornalismo, uma semsaboria grave, soffrida por

um dos membros d'essa classe obterá sempre

dos outros membros d'ella ao menos as appa-

rencias de sentimento. Pois a suppressão do

jornal foi festejada por dois ou três collegas.

Não dá gosto trabalhar na vinha do Senhor?

Vae mais longe em ferocidade um dos dois ou

três eollegas: O Portugiie^. Este considera omi-

noso o facto de se haver permiltido a publica-

ção da Tribiinu^ dada a circumstancia de esse

jornal declarar, ao nascer, que \inha substituir

a Revolução de Janeiro — prchibida. E todavia,

os políticos queridos d'aqueila folha bem sabem

que a opinião publica vê n'elles, quando nas-
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cem, ou quando renascem, os correctos cot.ti-

nuadores de outros de iguaes manhas e prendas^

e essa opinião tolera os recém nascido?, e com
essa tolerância os embala e anima nas tortuosi-

dades da existência. Nem a misericórdia que os

envolve os obriga ao respeito das conveniên-

cias I

Na corrente d'eslas considerações, diga essa

opinião publica se já viu, cu se um dia conce-

beu mais deplorável situação do que a da im-

prensa republicana em Portugal, nos d-as que

vão correndo. Não quero falar dos abusos, que

são fructo da natureza humana : é parte indis-

cutivel a sua existência — nas formulas da cri-

tica e nos factos que determinaram essas fór-

mulas. Mas para essa classe, para essa instituição

— para uma parte d'ella, a que mais e melhor

traduz as aspirações, os queixunjes e os pro-

testos do povo — estabeleceu-se um simulacro

da lei que se deriva do estado de sitio. Não é o

governador militar quem julga e condemna; mas
é o governador civil quem delega n'um commis-
sario de policia, e este em três policias a inti-

mação mortal a um órgão jornalistico. Redacto-
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res, administração, compositores, e resto do pes-

soal — trinta a quarenta homens— suspendem

o seu trabalho violentamente ; as machinas sus-

pendem n'o por igual, e um jornal morre— por-

que a auctoridade civil embirrou com elle E
não é permittida a appellação, que aos facínoras

e aos gatunos é concedida !

Tenho quarenta e dois annos de vida e vinte

annos d'este rude officio. Querem que lhes diga.-*

As oppressões e as violências, de que elle está

sendo alvo, desalentam-me uma hora em cada

mez. . . No resto do tempo — adoro-o !
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•.g d' Outubro, i8gi

y^owF.CEW os meus amigos por tomar esse co-

•^^ po de absintho, que o Jornal do Commercio

offerece nas suas columnas, infelizmente pouco

vulgarisadas aos gourmefs do escândalo nacio-

nal :

cS?'. redactor.

«Somos informados de hoa fonte que o nobre

ministro da fd2enda projecta, além da batota

nacional, outras medidas não menos salvadoras,

tendentes a auxiliar e completar aquella.
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Avulta entre todas, pelo enorme lucro que

resultará para o Estado, o projecto de se edifi-

carem, em Lisboa, Estoril e outros ponto-^, sum-

ptuosos templos dedicados á deusa Astarte e

destinados ao recreio e distracção dos quinze

mil estrangeiros que são esperados em Portu-

gal. Parece que a direcção geral d'estes estabe-

lecimentos será confiada a D. A. Moreno. O
pessoal para o serviço interno será recrutado

em Hespanha, França, Itália, etc
,
para o que

seriam creadas agencias em Sevilha, Paris, Ro-

ma e outras cidades. Fala se também em ou-

tros templos dedicados á memoria de Sodoma
e Gomorrha.

Calcula-se o rendimento d'eLtes estabeleci-

mentos em 20 mil contos, dos quaes metade re-

verte a favor do Estado.

Uma outra medida é a creação de escolas,

onde se ensinará a arte de roubar estrangeiros

ricos, em todas as suas ramificações, como pie

k

pocketage^ arrombamento, assalto na estrada,

jogo falso, etc. N'estas escolas serão admittidos

gratuitamente todos os portuguezes, sem dis-

tincção de edade ou sexo. E' claro que a metade
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dos lucros que depois houver, serão para o Es-

tado.

Para que todos os portuguezes possam fre-

quentar as aulas, convém não os distrair com
outros misteres e por isso serão suppriniJas as

escolas de insirucção primaria e secundaria, os

lyceus, a Universidade de Coimbra, as polyte-

chnicas e institutos análogos, bem como as as-

sociações industriaes e commerciaes, as fabri-

cas, a lavoura e exploração de minas, emfim tudo

o que não dê um proveito directo para o Es-

tado.

Ainda estão em embryão mais medidas salva-

doras da mesma força, mas por hoje já basta.

«í/m batoteiro. yy

Aromático, suave e estomacal; não é assim ?

Agora, com o estômago preparado, entremos na

região dos petiscos. .

.

A épocha ominosa do Cabralismo — como se

diz en) jornalismo bolorento —parece destinada
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a eclipse, n um papel passivo e deplorável. Não
quero dizer que resurgem as scenas da panca-

daria realizadas por caceteiros officiaes. A gente

que nos governa não é do temperamento do

rude Costa Cabral — o sanguineo e impetuoso

beirão. Inclina se mais á imitação do Mararino,

o favorito da Anna d'Austria. Hão de lembrar-

se de que o italiano velhacaz, ao ouvir as can-

tigas satyricas da Fronde^ commentava, com
sorriso astuto :

— cDeixal-os cantar, que el'es pagarão I»

Nós cantamos muito, e pagamos. E' o quanto

basta para conter ás iras que se manifestam pela

tareia physica. Todavia, um proces-NO ex'ste

mais aviltante e n'este momento em activa ap-

plicação. Olhem para estas bellezas, de que é

alvo um dos nossos collegas de Lisboa, um dos

mais enérgicos soldados da Democracia e o mais

antigo e inflexivel defensor dos direitos popu-

lares — alludo á Folha do Povo— e digam- me
se o facto não constitua matéria ultrajante para

a dignidade profissional de nós todos, para a di-

gnidade do partido republicano — e para a hom-

bridade d'um povo.
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A breve distancia da officina d'esse jornal, ás

horas em que os distribuidores e os vendilhões

saem com os números da folha, para a distribui-

ção e para a venda, os policias civis esperam.

Fazem parar aquelles individues
;
procedem ao

exame do jornal, e por fim concedem a phrase

sacramental do guarda das barreiras que não

encontrou contrabando :

— «Pôde passar ! >

Subam do espinhaço d'esses fiscaes á origem do

aviltantissimo vexame — e diga-n-me se o facto

não caracterisa uma sociedade que se esphace-

la, D'um lado a podridão; d'outro, a indifferença^

que se parece muito com ella.

Porque, afinal, dadas todas as circumstancias

de tyrannia mansa, que estão sendo produzidas

contra o jornalismo republicano, será bom lem-

brar a todos, a todos que nos lêem e que um d'a

appellaram para a imprensa jornalistica, como
para o supremo tribunal grato aos opprimidos,

—será bom lembrar-lhes que uma vez destruído
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este tribunal, ou este baluarte, não lhes ficará

outro para que appellem, ou em que busquem

refugio.

A indifFerença publica em face das persegui-

ções e dos ultrajes, de que a imprensa republi-

cana está sendo alvo, seria odiosa como ingra-

tidão atroz, e seria imbecil como desprezo da

própria conservação. A nós vem todos os quei-

xumes, todas as reclamações, todos os protes-

tos, contra os abusos, as extorsões e as í^rbitra-

riedades. Acolhemos todos os depoimentos al-

gures desprezados e fazemos valer esses depoi-

mentos. Mais nos temem os que mais prevari-

cam, e são esses os que mais nos odeiam e

calumniam. N'esta lucta inglória se nos consome

a existência, sem uma nesga de repousado hori-

sonte antes da morte. O que pedimos nós em
troca ? A solidariedade na hora da oppressão.

Não poderá a opinião publica lançar á conta

de absorvente exigência as minhas palavras de.

hoje : — Quando o poder relaxa a imprensa ao

visto da policia civil, é preciso que a opinião

sintii a bofetada que é dirigida aos seus defen-

sores de cada hora.



T09

Um jornal queixa-se de que o ministro das

obras publicas, empenhado na tarefa das eco-

nottiias, deixa uma estrada de ?.8 kilometros com
un: só cantoneiro para a conservar.

Immediatamente, o Diário Popular responde

pelo económico miniitro :

(-Lí)Slimam-se a guns jornaes da falta de can-

toneiros nas estradas, censurando o sr. mmistro

das obras bublicas, attnbuindo lhe a causa de

estarem mal conservadas.

"Ora, o sr. ministro das obras publicas em que

se empenha é em dotar o serviço de conserva-

ção de estradas com maior verba para material

e menos luxo de pessoal como até aqui.

«Era frequente nos districtos ga-tarem-se de-

zenas de contos só para pessoal,, ao passo que

para material se reservava unicamente uma ver-

ba diminuiissima. O sr. ministro das obras pu

blicas, supprininJo muito pessoal inútil, e que a

bem dizer só figurava nas folhas, torna mais

profícuo e mais aproveitável o serviço da con-
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servação das estradas, sendo digno de louvores

em vez das censuras que lhe dirigem »

Estão d'aqui vendo os taes 28 kilometros com
idtn cantoneiro, em vez de quator^e. Mas é pre-

ciso que lancem em conta, para louvarem o mi-

nistro, que esse cantoneiro solitário está provido

de material para vinte e oito.

Observação do Tibério :

— «Você está mortinho por lhes chamar bui -

ros !»
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f data em que lhes escrevo, milhares de fa-

"4.P milias percorrem, de ventas para o alto, as

ruas de I.isboa. Toda essa s^nte tem o ar affli-

cto e desolado de que.xi se prepara para emi-

grar sem recursos. E' meia população da capi-

cal, que põe escriptos e que procura casa mais

barata.

Sem falar das indecentes besbelhoteiras que

vão ver casas— para metterem o nariz na casa

alheia. De tal pandega se não gabam á minha

custa,— que eu sou inquilino inamovivel.



Rendas altas e recursos que diminuem. Além
d'isto, muita imprevidência. A grande parte

d'aquella gente seria possível, com certo sacri-

fício de distracções e de folguedos, pôr de lado

todos os dias, ou todas as semanas, uns vinténs,

ou uns tostões, destinados ao coup n do semes-

tre. Nem pensam n'isso. As inquietações angus-

tiosas reservam n'as para a ultima hora. E ape-

zar dos engano?, das n:ortificações e do inferno

das incertezas, confiam no inesperado e nos ex-

pedienres.

R, todavia, o lar bem merece sacrifícios. O
cantinho de nossa casa, onde é licito depor a

mascara, falar alto e claro, arejar a alma, rir e

chorar sem constrangimento, soffrer sem vergo-

nha do mundo e gosar a liberdade sem restric-

ções dos hypochritas : esse cantinho da terra,

onde vivem os nossos entes, ou as nossas recor-

dações, onde os nossos livros e os nossos mo-

veis testemunham dos nossos projectos e das

nossas esperanças, — tudo isso vale, decerto, a

I
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pena, para ser conservado, de que nos privemos

de folias exteriores.

A maior parte d'essa gente, que por ahi vae

de nariz no ar, não o entende assim. E' verdade

que para muitos ccnstitue a casa um odioso in-

ferno. Vae se alli ás vezes para comer e dor-

mir, e foge se para a rua, sem mudar de fato.

Assim se concebe a mudança de todos os se-

mestres. Pôr escfiptos é um pretexto para a

grande fuga. .

.

Não falo dos que se mudam, porque a misé-

ria permanentemente lhes impõe aquelle tâda-

rio. Mas ainda em grande parte de taes misérias

predomina a imprevidência, com seu grão de

loucura. É ver as mudanças, d'aqui a um mez.

Não ha mobília em bolandas que não apresente

uma feição grutesca, m^nos para riso que para

tédio. Ha reposteiros, tapetes, e'7a^èrí'5, mobi-

lias de luxo ; os enxergões e os colchões vomi-

tam a palha e a lã e apresentam luras de perse-

vejos. A loiça da cosinha e os moveis que não
8
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estão na sala são o refugo da triste feira da la-

dra e deixam adivinhar cobertores e lençoes es-

buracados, nas trouxas que os gallegos recal-

cam entre os fueiros da carroça. Nas janellas^ as

visinhas L.opes — os estuporinhos !— assistem

á exposição da caqueirada. E todos os semes-

tres assim.

Não ha um verdadeiro impudor n'essa ope-

ração qu« vira do avesso, em publico, o lar do-

mestico ? E não haverá frio nas almas que não

conseguem afFeiçoar-se á casa, aos tectos, ás

paredes, aos pontos de vista, ao pregão—a hora

certa — do homem do leite e da mulher da fru-

cta?

O José Guedes, da Companhia dos Tabacos,

morador na minha rua, apanhou ha tempos uma
sorte : perto de dois contos de reis. Queixava-

se-me elle, de quando em quando, de que a sua

pobreza lhe não permittia comprar certos ar-

ranjos caseiros e ter de parte umas libras para

uma doença. Estive uma temporada, sem o ver,
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depois da sorte. Quando o encontrei, felicitei-o,

e notei que o homem mastigava um remorso.

Foi a creada Josepha, uma cavallona estúpida e

besbelhoteira, despedida pelo José Guedes, quem
narrou o seguinte a um seu novo patrão, amigo

meu :

D'um conto e novecentos mil réis, o José

Guedes fez estas coisas diabólicas, nos taes ar-

ranjos domésticos : mobilou a sala de vizitas —
piano, fauteiiilSy sophá, espelho, éia^ères^ lus-

tre de'crystal e uns quadros ; comprou anneis,

cadeias de ouro e dois relógios ; foi jantar uma
vez com a familia ao José dos Pacatos e ceiou

dee vezes no Augusto^ com uma hespanhola pu-

blica. E acabou-se.

Mas, ha um post scfiptum : — Dois mezes de-

pois, o José Guedes pôz no prego a mobilia da

sala, os anneis, as cadeias e os relógios, e d'ahi

a um mez vendeu as cautellas do prego.

Foi ha três dias que elle m^ disse :

— «Nem dinheiro para uma doença, nem ar-

ranjos caseiros, nem dinheiro para pagar a ren-

da 1 Mudo-me, já se deixa ver 1 Mas, diga-me

vo'cê se se atura uma vida assim ? ! »
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E eu :

— Conforme. Se a hespanhola é boa

Está-me a lembrar agora, e tudo isto vem a

propósito de entalações^— está-me a lembrar

um excellente rapaz que eu conheci no Porto,

ha uns vinte annos. Era meu companheiro de

casa : jogava todas as noites e, quando perdia,

o que era muito vulgar, entrava na hospedaria

ás três da madrugada, vociferando. Acordava

tudo, berrando contra a infame organisação so-

cial. Uma noite foi bater-me á porta do quarto,

para me perguntar se era crivei e se era justo

que um homem honesto, intelligente e trabalha-

dor, como elle, se visse em permanentes afflic-

ções para pagar ao alfayate. Recommendei-lhe

que se resignasse, porque lá estava o alfayate

para soffjrer por dois. Episódios da Bohemia

;

brejeirices !

Ora, na manhã immediata, ouvi eu grande al-

gazarra no quarto do sujeito. Era o alfayate que
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o surprehendera na cama. Seguiu-se um som
metálico, e vi logo depois sair um homem, com
profundas reverencias.

Era o alfayate. Recebera a prestação semanal

— ineio tostão. E ordinariamente ia um pataco

falso . .

.

Veiu isto a propósito de mudanças e da infa-

me or^nisação social.

c<s
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fERGUNTA-ME um coUega amigo :

— «Como é isso da Polemica ?»

E' no tom em que eu, ha quinze annos inter-

rogava o meu velho amigo David Ramos, do

Porto, sobre os mysterios do relógio— «Não me
explicará você^ de modo que eu chegue a per-

ceber, os mysterios do relógio ?»

O meu intelligente amigo deu-se a tratos de

polé, para o fim de elucidar-me sobre aquellas

coisas escuras. Perdeu o tempo. A minha estu-
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pidez em relojoaria deixa-me ainda hoje tão

pasmado, em frente d'aquellas engenhoca?, como
um cão em frente de um espelho.

— Como é ISSO da Polemica ?

Como é isto da Polemica ^

Eu lhe digo. Em Polemica não ha mestres que

nos orientem; ha vocação. Eu conheço, de perto

três polemistas de primeira grandeza : Louis

Veuillot, Proudhon e Camillo Castelio Branco.

Estudei os com afinco e com amor,—o primeiro

nos Libres Penseurs^ nos Odeurs de Paris e nas

columnas do Univers, o segundo na refrega com
Bastiat e o terceiro em toda a sua obra,— a sua

obra de polemista, bem conhecida. Não aprovei-

tei cousa alguma. Veuillot, considerado verri-

m so pelos que o não leram, distinguia-se pelo

sangue-frio e pela irvtiia de superior ; Proudhon

tinha a lógica, depois a impetuosidade
\ Camillo

possuía o inesperado — accrescentando o génio.

Nada d'isto se estuda, nem se assimila. Não se

aprende, nem se imita o sanguefrio, nem a su-

{
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perioridade da ironia, nem a lógica, nem a im-

petuosidade que d'el]a se derivg, nem o inespe-

rado genial. O melhor processo é cada um estu-

dar um processo todo seu.

Raro me succcde, a dois terços da vida, de-

parar-se-me adversário, ou caso de adversidade

— individuo ou facto — que me produza no es-

pirito ligeira perturbação. Xo que toca aos indi-

viduos, o paiz onde vivemos é pequeno: conheço

os recursos dos combatentes. Pelo que importa

aos casos de desgraça, a vida é curta : dispen-

semo-nos de afflicções. .

.

Succede, porém, que n'um dado periodo de

irritação, ou tédio, ou de natural mau humor, a

perspectiva de uma polemica pôde desper:ar-me

o interesse. Ha ainda outra ra^áo :

Uma tarde, ha sete anno?, na Foz do Douro,

dizia me Camillo Castello Branco :

— Todas as vezes que um d'esses rapazes se

lembra de me aggredir, eu penso nos conselhos

(íe alguns amigos, tendentes a desviarem-me da
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resposta. Dizem-me esses amigos que eu tenho

os meus créditos firmados em perto de quarenta

annos de trabalho e que não sou obrigado alu-

ctar com o primeiro aprendiz que me faz nega-

ças. Mas eu lembro-me do Castilho e do Hercu-

lano, que foram para outro mundo, contusos e

esfolados porque nã9 qui^^eram descer. Quando
você ha dez annos, um creançola, me beliscou,

escreveu-me de Lisboa o Teixeira de Vascon-

cellos : — «Não responda ! Este sujeito não

guarda o decoro.» — E eu disse-lhe :— Nem eu!

Quem melhores as tiver melhores as joga !»

Ora, ahi fica a €utra ra^ão. Eu não sou o Her-

culano, nem o Castilho, nem o Camillo ; mas

também não é necessário ser um Rotschild, para

um homem vigiar o seu dinheiro.

Deixem-me satisfazer o tal amigo que me per-

gunta — o que é isto da polemica.

Apenas o adversário desmascara os seus in-

tuitos malévolos, eu ponho a questão n'estçs
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termos : — Hade chegar ás ultimas consequên-

cias. E' positivo que eu só discuto e esgrimo

quando estou convencido de que ienho ra^ão.

Estar d'isso convencido, quando se é sincero, é

meio caminho andado para vencer.

Quando a meio da polemica, eu descobrir que

estou em erro, não terei duvida em retroceder,

desculpando-me. Ainda tal não succedeu.

Ao terceiro bote do adversário é fácil desco-

brir a fraqueja do nosso homem. Falta-lhe a ló-

gica, ou falta-lhe a grammatica, ou o estylo— ou

a sinceridade que de certo modo o robustece

;

enfurece o a ironia, ou foge das violências, ou

descobre-se pela precipitação no ataque, ou

ataranta-se e só pensa em cobrir se, ou teme

as ultimas consequências^ ou precipita-as para

terminar a questão : — duas manifestações do

medo ; o medo no homem e o medo no poUmista.

Uma vez descoberta a fraque^a^ está indicado

o ataque. O resto é do sangue-frio^ e dos acces-

sorioSy bem entendido. Ora, o que vem a ser os

accessoriosl Uma resultante do sangue-frio, que

faz convergir o ataque sobre Si fraqueja reve-

lada do inimigo. E' claro que são indispensáveis

I
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especiaes recursos ; mas fazer polemica não é

indispensável n'este mundo. E' licito fazer bo-

tas, ou fazer operações financeiras.

Mas, ha uma coisa indispensável : fugir do

abuso. N'um dado momento, toda a galeria per-

cebe que um dos combatentes está por terra. O
melhor gclpe final é perdoar.

Entendeu — o meu amigo í

i
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fWEM-ME impressionado muito, n'estas ultimas^ horas, a opinião do Tibério sobre os peri-

gos da derrocada económica. Entende o philo-

sopho que a situação não é tão negra como a

pintam os descontentes e diz-me palavras seve-

ras, á conta das minhas inquieiações. N'este

ponto o meu caro Tibério parece um sacristão

dos frades Marianos. Muito optimismo e bata-

tas respectivas. Ainda esta manhã, encontran-

do-nos alli em baixo na Havaneza, tive ensejo
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de verificar a sinceridade da invejável quietação

do philosopho. Disse-me elle :

— «Temos encargos, não ha duvida
;
quem é

que os não tem ? Aqui, onde você me vê, já

, aguentei, durante três annos, uma hespanhola,

sem eu ter um real. Custava-me os t)lhos da cara,

mas i<so não vale nada, porque o homem pre-

vidente tem sempre olhos de reserva— para as

occasióes criticas. O nosso paiz não terá certo

o pão de cada dia e aguenta h espanholas de truz,

mas tem recursos extraordinários, meu caro

amigo. Ulhe que ha recursos extraordinários l»

Eu experimentei alguns allivios, e a situação

manifestou-se-me, sem duvida, na physionomia,

porque o Tibério proseguiu satisfeito :

— ffTemos muito que pôr no prego, e muita

inutilidade que vender. Se quer que lhe diga,

até chega a ser um descanço. Eu tinha umas

quintas, que mal davam para o custeio. As abó-

boras punham-me a cabeça em agua. Felizmen-

te^ a minha hespanhola tinha um estômago que.

não havia abóboras que lh'o enchessem. Tive

muitos escrúpulos, antes de proceder sensata-'

mente. Paz-me com romantismos, alembrar-me
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de que debaixo de tal arvore sentava-se minha

mãe commigo, no tempo da minha infância, e de

que as fructas d'outras arvores constituíam o

encanto da mesa paterna, etc. Historias ! Aquillo

trazia-me preocupações, e a rapariga chamava-

me coisas d'entupir. Libertei-me : hypothequei,

vendi, desembaracei-me d'aquellas espigas. Poi-

se tudo em touradas, ceias no Silva, pandegas

de estalo no Dá-Fundo, grandes rapiocas em
que havia do bom e do melhor para quem appa-

recia a horas ; cheguei a ter um serralho, como
o do Grão Turco, e todos os dias o commissa-

rio geral de policia me dizia : — Olhe você que

a visinhança queixa-se !»

— Que diabo quer você dizer na sua, ó Tibé-

rio !
» >

— «Quero dizer que o paiz faz-me lembrar

das minhas rapaziadas. Pouco dinheiro, muita

audácia e muitos expedientes, todos elles /io«^5-

/oí, já se deixa ver !»

— Honestos, hein ?

— «E' claro. Pois você não acha que um go-

verno em apuros tenha o direito de desfazer-se

de inutiUdades ? O que entende você que sejam
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as colónias ? São focos de itnmoralidade admi-

nistrativa e sorvedouros de dinheiro da metró-

pole. O governo tem urgências positivas. .

.

— Hespanholas, hein ?

— oOa francezas. Tem urgências positivas
;

não tem dinheiro tem aquelles recursos ; des-

faz-se do inútil, em proveito do agradável. Isto é

humano, é racional, é lógico, e tem seus toques

de pittoresco».

— Você está hoje trocista, ó Tibério 1

— «Eu ?! Nunca falei mais seriamente.»

— Você acha que procedeu bem, desfazendo-

se das quintas paternas ?

— «Ora abóboras !»

— Abóboras. . . seriam. Mas olhe que as hes-

panholas eram cogumellos, e de má raça ! Você

não podia ter melhorado as suas propriedades,

tel-as administrado, tel-as feito valer ? Preferiu

a pandega. E' o que você espera do seu paiz, al-

ma damnada !? São os recursos extraordinários

que você descobre na vida futura da nação ?

— «Pois está claro. Melhorar, administrar, fa-

zer valer é trabalho de espiritos mediocres, bur-

guezes, e de certo modo rotineiros. Aqui onde
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você me vê, não tenho encargos moraes. Quando

eu nasci não tinha coisa alguma. Depois arran-

jei me com o Acaso. Disfructo a vida como
posso, sem obrigação de deixar a outros. Quem
tiver abóboras e as não converter em Champagne
é tolo. Ainda bem que vivo n'um paiz onde você

é uma aberração. Faz você mjuito bem !»

Guardo para os meus botões o meu sentir

muito intimo sobre o seu fazer bem ou fazer

mal. São pontos a discutir entre os meus her-

deiros e os meus discipulos. O que me parece é

que o espirito que illuminou Tibério na hora

em que elle se desfez das abóboras é omesmis-

simo espirito que está illuminando os nossos

salvadores. Vae-se para o fundo, mas com Cham-
pagne. Se não temos a satisfação de bebel-o

;

teremos o doce encargo de pagal-o. Deus nos

ajude a todos !

Agora mesmo acabam de revel?.r-me, a pro-

pósito das coisas do Brazil, uma série de mara-

vilhas que não são precisamente as abóboras do

philosopho.

9
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Imaginem que na Europa, em Paris, um agi-

tador brazileiro chamado Prado sustenta na im-

prensa franceza uma campanha de descrédito

contra a republica brazileira, ao serviço da ideia

da restauração. De Paris, o Prado illustre abriu

os seus voos sobre Lisboa, e á ultima hora a di-

nheirama imperialista e orleanista vae fazer ge-

mer prelos portuguezes, na obra de diífamação.

E a obra já foi encetada por amor da arte ; e

isto quando o enviado portuguez Mattoso dos

Santos solicita no Rio de Janeiro a benevolên-

cia da republica em favor do commercio e da

industria de Portugal ! Da indignação que por

lá vae, contra nós todos, chegam, em cartas par-

ticulares, as mais deploráveis noticias. Deixo ao

espirito critico ou á simples observação dos lei-

tores a tarefa de apurar se em todas essas mano-

bras a protervia leva da vencida a imbecilidade,

no afan de prestarem os seus serviços. .

.

Por hoje nada mais lhes digo.
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26 de Nopemhro^ i8gi.

MA que ha vinte e quatro horas me traz per-

plexo é aquella do sr. Ramalho Ortigão

escrevendo no livro de uma fabrica :

«Na guerra das nações modernas, que não é

já a guerra dos homens, mas a guerra dos pro-

ductos, o operário é o soldado a quem está

confiada a integridade, a independência e a au-

tonomia da pátria.

«

Que diacho escreveria elle n'um quartel—
para agradar á tropa ?
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Este brilhante critico — é o termo consagrado

— está no ponto de vista em que o sr. Thomaz
Ribeiro se collocou para a elaboração das No-

vas conquistas : a celebração das glorias do es-

copro ou serra sobre a espada ou lança; a so-

nora phrase dos mil arsenaes em frente da offi-

cina vencedora.

E' poético, da ingénua poesia dos crentes
;

mas não é exacto. Entre as causas mais ou me-

nos mysteriosas da espantosa crise económica

escancarando abysmos por essa Europa em fora,

avulta a dos armamentos colossaes, sem prece-

dentes na Historia, que esgotam as forças vivas

das principaes nações. Não ha nações podero- •

sas, com prolongadas faculdades de resistência

contra os milhões de homens armados e as for-

midáveis esquadras que aguardam a grande lucta.

N'esie momento histórico pavoroso é, pelo me-

nos, de mau gosto celebrar o predomínio, a

acção e a gloria das classes trabalhadoras es-

magadas pelo peso dos canhões e cegas pelo

scintillar dos sabres. O operário chegou ao mo-
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mento de instincto, não direi ao momento de

critica, referindo-me á generalidade, — em que

as saudações ao seu predominio são por elle

aquilatadas á luz sombria da sua miséria. Sem
garantia de trabalho, sem protecção na velhice,

conservado ainda em chair à cânon dos grandes

industriaes, ou dos grandes syndicateiros, pouco

tem que vêr na guerra dos productos paralysada

pelos preparativos d'outra guerra. As glorias, as

condescendências, os favores, as honrarias, os

próprios pavores— tudo isto são homenagens

absorvidas pelo homem de guerra que vae ter a

palavra e pelo alto burocrata, que nos parla-

mentos dá a lei a governos e a governados.

Exaltar a situação do pária, — concedam-me o

velho termo, porque é justo, — representa al-

guma coisa mais grava do que um erro de cri-

tica ; é no fundo um escarneo, que obriga os

alvos da saudação a meditarem sobre a verdade

das suas glorias

!

Um facto symptomatico deve fazer tremer os

interessados na conservação da velha sociedade:
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é a tendência, da ultima hora, para mentir. A pa-

lavra é rude, mas eu generaliso-lhe a applica-

ção. Estamos como o homem que se arruina,

que vae cahir na miséria e que não só fecha os

olhos, mas que inventa activos do orçamento.

Parece que pela m.entira affastamos o perigo.

Não se afasta a expiação.

Os povos expiam condescendências, confian-

ças, abdicações de direitos. A obra revolucionaria

tem sido sophismada na corrente de um século,

e a solução do problema, creado por taes abdi-

cações, compete á revolução social produzil-o.

A próxima futura guerra é, além da expiação, a

preparação dos alicerces para a edificação da

neva obra. Èó depois da guerra virá o desarma-

mento geral — essa doce utopia dos visionários

da paz. Só depois do desarmamento é possivel

a reconstrucção do edificio económico — e para

então ver se-ha se foram profícuas as lições re-

cebidas : se ainda teremos párias, a quem se dê

cartas de alforria constitucionaes, e a quem os

críticos amáveis saúdem como os verdadeiros

soldados da pátria. Serão talvez os verdadeiros

— pois que talvez sejam os únicos.



i35

Fecham os olhos, e na mentira se compra-

zem. Arranjam theorias do Bom-Senso, mas é

o bom senso orthoJoxo, com feição paradoxal,

para dar lustre aos moralistas ; é o bom-senso

burguez, com o syndicado armado, com a corte

dos parasitas, com os parlamentos que nós sabe-

mos, com os processos que temos visto e que

nos trouxeram a este estado... E' um bom-
senso que faz a gloria do Czar, ou do Sultão da

Turquia, no estudo comparativo dos sympto-

mas : /á, ao menos, não ha formalidades idiotas

na pratica dos abusos, nem se mascaram as ex-

plorações, nem as lyrannias. Em nome do Se-

nhor da terra! -^ e o Senhor dos céus ludo ra-

tifica. Os dois valem mais que um parlamento.

É bello o modo de vida que levamos ; é pitto-

resco. Reproduz as vidas das castas, depois da

Revolução Franceza ; mas tem de acabar ; é um
mundo que agonisa, uma sociedade que estrebu-

cha, para transformar-se, faz mais estrondo e es-

tragos do que um velho bêbedo que succumbe
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a uma congestão. Tem de ser grave e feroz. Ha
responsabilidades e effeitos para todos : para os

povos e para os individues. Mas, do terrível deve

sair o melhor. .

.

Serenamente, sem intuitos de pessimista, e

também sem conformidade de resignado com
as tristezas do destino, eu apresentava, ainda

hontem á noite, estas considerações ao meu
amigo Tibério. Elle ouviu-me um tanto pallido,

e, por fim, como eu instasse com o philosopho

para que elle discutisse o assumpto, vi-o d'accor-

do. Apenas uma ligeira nota inquieta :

— Que heide eu fazer ás cédulas de meio tos-

tão ? !
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XXIV

3 de Dezembro, i8gi.

Ão será mau que os meus collegas da Chro-
'^l: nica, do Noticiário e do Suelto, á similhanca

dos do Artigo de fundo, pensem uma vez por

outra em que o seu trabalho hade vir a conver-

ter-se em Historia. Os Thierry, os Niebuhr e os

Herculano do futuro não irão bater a outra por-

ta. Não farão excavações; pedirão notas. Vamos
nós fazendo notas— t não as façamos falsas; nada

de responsabilidades nas bancarrotas dos sécu-

los futuros !

Ahi vae obra. .

.
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Um pobre de Christo, que em Lisboa faz pro-

paganda monarchica — diz elle — fornece aos

leitores da sua gazeta a narração d'um caso em
que é amável heroe o gentil principe real que

o Porto adorou estes últimos dia«. Conta o ho-

mem :

Que quando este anno a familia real esteve

em Mafra foi alli um jornalistj^ visitar o ajudan-

te de campo de serviço.

Esperava n'uma sala, o Jornalista^ quando np-

pareceu o principe real, n'um velocípede. O ho-

memsinho cortejou, mas (declaração d'elle) não

beijou a mão á creança, porque não ousou per-

turbal-a nos seus brinquedos.

O principesinho atravessou a sala, e chegado

á porta da saida, voltou-se para o homemsinho

e perguntoulhe :

— E' portuguez, ou francez ?

— Sou portuguez, meu senhor !

Afastou-se o pequeno, e o outro quedou-se

pensativo.
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Porque seria que?... Mas de repente com-

prehendeu tudo. E' que os francezes cumpri-

mentam, mas não beijam a mão — e os portu-

guezes beijam n'a.

Reflexão moral do propagandista :

«A pergunta do príncipe foi uma advertência

finissiuia e difficilmente a encontraria melhor o

homem mais delicado.

«

Não candemno a creança. Lamento, como se

lamenta uma coisa triste, a orientação que a

leva a produzir uma advertência finíssima^ como
aquella. E' a mesma orientação de que saiu a

phrase, já agora histórica : — «Põe o chapéo, ó

Oliveira Martins! ^j Dizem-me informadores com-

petentes que as rainhas D. Maria II e D. Maria

Pia não impuzeram uma tal orientação ao espi-

rito de seus estimáveis filhos. Foram previden-

tes as duas senhoras.

O que ha deplorável, até que o asco sobre-

venha, e sobrevêm, é a baixeza do narrador e

commentador. E' um homem — aquillo ;
e um
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jornalista; tem cabellos brancos... Admira a

precocidade do principesinho na aspiração ao

semi-divino. Considera aquillo um mixto de di-

reito especialmente senhorial, de antigas eras e

de delicadeza modernissima. Que não soffrerá o

aguadeiro da casa, com os filhos d'este fre-

gue^ ? !

Está-me lembrando uma historia. .

.

Historia muito veridica. Foi ha uns quinze an-

nos, no Porto. Eu fazia parte da redacção do

T>iario dã Tarie^ com os meus saudosos e in-

felizes Urbano Loureiro e Borges d'Avellar. Bons

tempos 1 Um dia procurou-me na redacção um
velho hespanhol, robusto, de barbas grisalhas,

olhos vivíssimos por detraz duns óculos do ou-

ro. Era o typo de Proudhoií, no physico... e um
tanto no resto. Ghamava-se Fernando Garrido.

O eminente historiador das classes trabalha-

doras, o athleta da republica federal em Hespa-

nha evadira-se de Lisboa, disfarçado, para não

cahir em poder do governo fontista, de quem o
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governo hespanhol solicitara a prisão dos emi-

grados políticos d'essa época (iSyS). Hospedou-

se em minha casa, e alli tive eu ensejo de ouvir-

Ihe alguns episódios da sua vida de lucta. Ahi

vae um episodio da sua educação de rapaz.

Tinha elle dezoito annos quando se achou,

pela primeira vez, involvido n'uma conspiração

politica. Uma denuncia fez cair os conspirado-

res nas mãos dos agentes do poder. Só Fer-

nando Garrido conseguiu escapar.

Os jornaes deram noticia das prisões, bem as-

sim da fuga do rapaz. A auctoridade pôz-se em
campo, no intuito de colhel-o ás mãos. Garrido

encontrara seguro asylo em casa d'um amigo.

Alli o procurou sua mãe. O dialogo foi breve.

— E' verdade teres conspirado ?

— E' verdade, minha mãe.

— Sabes que os teus companheiros estão pre-

sos ?

— Sei-o perfeitamente.

— Já ! Vae immediatamente apresentar-te !

Se não fores, eu, que não posso renegar o meu
filho, terei de ir denuncial-o. Teu pae, quando

morreu, pouco depois de tu nasceres, não me
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deixou só o encargo de te crear, mas de fazer

de ti um homem. Se tens o instincto covarde

de te occuliares quando os teus companheiros

soffrem, d'aqui a pouco serás capaz de denun-

cial-os !

Disse-me Fernando Garrido que sua mãe só

chorara ao vêl-o restituido á liberdade. Lagri-

mas de alegria, que as de mágua represara-as a

mãe sublime, para não tirar alento á creança a

converter-se em homem l

Comparem. E vejam aquella vida de batalha-

dor, e vejam as vidas d'estes boletineiros da

Inépcia ! Fernando Garrido, governador das Fi-

lippinas, demitiu-se mais pobre do que no acto

da sua nomeação e aos sessenta annos da vida,

condemnado e desterrado politico, pintava qua-

drosinhos a óleo e escrevia pamphletos politi-

cos, e eram esses os seus rendimentos. Só, ca-

lumniado na imprensa da restauração hespa-

nhola, vegetando em terra extranha, velho e

enfermo, nunca o desalento abalou a sua forte



143

alma. Foi a propósito do meu assombro em
frente da sua heroicidade que elle me contou

aquelle caso de sua mãe.

E estes bóias... Para ahi vão admirando as

advertências finíssimas da infância principesca e

invejando a sorte dos Ínfimos familiares do pa-

ço, a quem é licito beijar os pés do príncipe.

Calculem o que pode fermentar na extagnação

d'estas almas pútridas ! Digam-me se a bajula-

ção levada a taes extremos, não admitte os

accessorios da perversidade; se um capacho vo-

luntário não abriga lamas de mil fétidos e não

fornece monturo para mil javardos!

Que fontes de vida nobre encontrariam estes

maraus janotas no seio materno, antes de res-

valarem ás patas dos seus mentores? Que evan-

gelhos soletraram, para n'elles verem as noções

da inteireza, da firmeza, da resignação e da in-

trepidez, nas crises que assaltam o homem, co-

mo o obo faminto assalta o rebanho r !
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XXV

6 de Dezembroj i8qi.

f'
velha como a Sé a classificação de creança^

^. applicada ao povo. E é justa, principal-

mente pela repugnância das duas creanças em
acceitar no primeiro momento um facto ou um
argumento de lesa-logica. A mim me tem suc-

cedido castigar justamente com dois açoites

uma creancinha e, arrastado por uma sensibili-

dade irreflectida, beijal-a cinco minutos depois.

Immediatamente, a creancinha produz a seguinte

observação :

— Tu bates-me e dás-me beijos ! ?

10
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Está na lógica ; eu — na depravação senti-

mental.

A creança grande — o povo — tem d'estas re-

flexões inexoráveis. E' quando, por exemplo,

assiste ás pugnas parlamentares, ou jornalisti-

cas, e vê pouco depois em ameno convívio os

luctadores embravecidos da penúltima hora. Po-

der-se-hia talvez oppôr-lhe esta consideração :

que a divergência nos princípios, por mais radi-

cal e profunda, não impõe uma quebra de ami-

zade. Seria errada a objecção ; entre nós rae-

ridionaes, a discussão de princípios, involvendo

naturalmente a discussão de factos, resvala á

dos indivíduos. E da discussão da vida publica

é rápida a transicção para a dos actos que dão

a nota frisante do modo de ser de um caracter.

D'ahi se origina o caso miserando de não haver

n'este canto da terra um único homem que saia

limpo da vida publica !

Estou conversando. Estas chronicas são ape-

nas uma palestra., — palestra com os meus ami-

gos do Porto e do resto d"esse norte onde eu
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vivi os melhores dias da vida — os da illusão e

da esperança. . . Na palestra são permittidas as

divagações. Permittam-me que eu divague por

vezes.

#

Vejo em gazetas conspícuas que, no parla-

mento, um pae da pátria, chamado Elvino, tro-

vejou — ricos trovões de lata! — contra os des-

perdícios e as immoralidades da situação. Os

senhores acreditam ? Nem eu. Esse Elvino é um
dos faladores mais elvinos que eu tenho conhe-

cido n'este mundo de Christo e dos seus vigá-

rios. E' uma columna do templo de José Lu-

ciano e enfeita-se para ministro da coroa, como
ura catita. Pôde ser o chefe da armada, ou o

chefe das obras publicas — o que vossemeces

entenderem. Ha poucos annos era um sargento

aspirante, que não chegou a alferes ; depois^

d'aquelli fardeta coçada irrompeu um coUabo-

rador da Actualidade^ e d'ahi um conselheiro di-

rector geral, columna do tal templo. Os meus
amigos já viram como se forma Sua Excellencia

Eugénio Rougon ?
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Tenho ideia de haver lido, n"um tempo em
que me prendiam as leituras, uma pagina de

Pelletan — o Eugénio, o pae do jornalista,— um
Pélletan de i.^ classe,— a qual pagina era o ca-

thecismo dos elvinos^ com muitas ironias e muita

verdade. Tomara-as o sr. Ramalho Ortigão !

Alli, n'aquella pagina se referia o primoroso

estylista do Le Monde marche á conveniência,

para os elvinos^ em trovejar e gemer, alternada-

mente, sobre os desperdicios e os abusos, em
citar a miséria do povo, appellando para o des-

pertar d'esse leão; e concluia:— «Fazei isto cora

arte e tendes a pasta nas unhas !»

Deixo em paz o artista, columna do tal tem-

plo, e volto ao meu ponto de partida. Como é

— reflecte o povo — que estes diabos se enten-

dem, depois de se haverem descomposto ? E' o

caso da lógica da' creancinha : — Tu dás-me

açoites e beijos ?

E' que não ha discussão de caracteres, o que

poderia offender a decência, quando não ofFen-
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desse os brios... de quem os tem, O espirito

dos luctadores arripia carreira, depois da lucta,

e chega a convencer-se de que só se tractou de

processos políticos — e só d'isso se tractou. E
o que são processos poliíicos ^ Em que diver-

gem os dos diversos partidos ? Dou um doce,

ou uma cédula de tostão, a quem me disser em
que divergem os processos políticos dos parti-

dos portuguezes. Mas ha discórdias, assumpto

para protestos, campo vasto para discussões e

recriminações ! Sem duvida alguma. A questão

é, porém, pessoal
,
quero dizer : é de simples

personalidades. Descubra-se o meio de conten-

tar a todos e teremos o elixir de Althotas, reali-

sação pratica d'um sonho que está fazendo época

de ironias.

Contentar todos ! A santa concórdia ! Estão

vendo o ministro atassalhado por um grupo de

fornecedores de feijão frade. Quem combate o

ministro, em nome da mortalidade publica í E'

o defensor intemerato dcs feijões frades do ou-

tro grupo. Arranjem barrigas para todos os fei-
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jões, e verão como se estabelece a concórdia.

Percebeu — a grande creança ? Quando os re,

de braço dado, depois da lucta cruenta, é que
elles vão discutindo em particular as vantagens

de produzir menos feijões, de parte a parte, ou

de arranjar mais barrigas.

E mais nada.

Estava eu resolvido a não lhes dizer, por hoje,

mais cousa alguma, quando um informador de

gazetas me communica :

— «Debaixo da arcada das obras publicas estão

reunidos uns trezentos operários, que pedem
trabalho. Os taes sujeitos já estiveram em frente

da casa do ministro das obras publicas, e d'ahi

vieram ao Terreiro do Paço, com grande es-

cândalo. E' de crer que a policia tome precau-

ções. . . Etc.»

Depois das festas, que os meus felizes amigos

do Porto por ahi saborearam, é iniqua a pre-

tensão dos operários de Lisboa. E é também

grotesca. Pedir trabalho, n'uma terra onde o

ideal é a sinecura, coustitue uma grande bisca
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pessoal. Hão de ver que a cynica Lisboa vem a

desrranchar os prazeres creados pela provinda.

Mas que ella, a cynica, se compenetre d'esta

verdade sublime :

— A cadeia não se fez para os cães !

A subida do cambio do Brazil, determinando

a descida do ágio das libras em Portugal, tem

resuscitado esperanças de santa e velha pande-

ga, na carunchosa alma do general Melchiades,

aquelle velho progressista apavorado pela exclu-

são iniqua de José Luciano em coisas governa

tivas.

Hontem á noite no Golyseu dos Recreios, me
dizia elle, ao convidar-me para um copo de Bu-

celias :

— E' para fazer uma saúde.

— Se lhe dá satisfação muito intima . .

.

— E o meu amigo hade tel-a também 1

— Eu! ?

— E' como dia !



l52

Fomos ao botequim. E de copo na dextra,

Melchiades disse-me com voz sinistra :

— Gra^ lá vae á Pátria resurgida : ao equilí-

brio financeiro, á ordem, ao credito, á paz, aos

poderes públicos, ás instituições... e áqueile

cujo alto nome se não diz !

Passava a Pilar de Saragoça, arrebatadora e

petulante. Encarámo-nos... Caramba ! De copo

em punho, bebi — pela pátria de Palafox /
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toiSAS nossas. .

.

,^. Vem muito a propósito do que vae por

este mundo um sério estudo do sr. Ramalho

Ortigão sobre a fabrica de louça das Caldas da

Rainha. O estudo, publicado na Ga^^eta de No-

ticias^ do Rio de Janeiro, foi reproduzido em
opúsculo. Não vejo no jornalismo importantes

referencias a esse trabalho de justiça, formulado

com eloquência, profundamente sentido e de

uma rara actualidade. Pelo ordinário, o espaço

destinado a incidentes da vida social é absor-
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vido pela celebração dos rasgos philantropicos

alli do sr. marquez, e d'ahi se concebe que o

simples recebemos — não era pressa ! — consti-

tua o único tributo a uma demonstração de vi-

gor intellectual e de vigor de honrado sentimen-

to. Está correcto, em harmonia com o pensa-

mento do outro que reputava o mundo insusce-

ptivel de reforma nos respeitáveis dominios da

velhacaria e da estupidez.

O trabalho do sr. Ramalho Ortigão é, como
eu )á lhes disse, de uma actualidade flagrante

n'este período de «larga protecção ao trabalho

nacional». Hão de ter ouvido. Nas bandeirolas

dos diversos partidos, lá está bordado a retroz,

ou a missanga, com os lemmas grandiosos de

economia e moralidade — a protecção ao traba-

lho nacional. E' justamente pelas demonstrações

constantes e, sem duvida em extremo ousadas,

que os actuaes monarchas teem produzido na

fecundação de tal pensamento: é em virtude

d'essas demonstrações que elles teem conquis-

tado aquella magica aureola que transforma em
sol uma coroa ou um chapéu de coco... Vamos
andando!
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A louça artística das Caldas da Rainha — re-

firo-me á de Bordallo Pinheiro — é tudo quanto

diz o sr. Ramalho Oriigão: — é um documento

suprerior do génio esthetico da nossa raça e a

obra d'arte portugueza mais bella e genuína do

nosso século. E' notório o acolhimento caloroso

que na exposição de Paris obtiveram os produ-

ctos do génio artístico de Raphael Bordallo. Não

é menos conhecido o enthusíasmo que elles des-

pertaram d'um ao outro ponto do paiz. O estudo

do sr. R. Ortigão registra a miseranda agonia da

brilhante industria recemnascida. «Quasi todo o

trabalho da fabrica está immobilisado desde mui-

tos mezes. Fabricam-se apenas tijolos, e tira-se

de mez a mez, ou ainda a mais longos interval-

los, uma fornada da reproducção de louça artís-

tica. Abandonados os tornos, as rodas, as pren-

sas, as bancas de aprendizagem, a escola. . . as

caldeiras gem lume, os tanques sem agua. . . de-

teriorando-se tudo... Os operários dispersos,

desaprendendo o que lhes fora ensinado sem in-

tervenção de um único estrangeiro. . .»
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Desolador, não é verdade? A falta de capitães

é a explicação d'essa agonia. Falta de auxilio

dos particulares, que pairiotisam em jogatina de

Bolsa, e pudor económico dos governos que só se

descáram quando lhes põe a faca aos pudibun.

dos peitos um alto bandido da politica desaver-

gonhada e vesga! Quadro de miséria dupla : de

miséria material e de miséria intellectual, e vae

n'isto a moralidade dos ricos homens de ganhar

e dos tristes rotineiros que para ahi governam !

A crise económica não é um motivo de cora-

joso arranque para estes particulares e para es-

les públicos. Pelo contrario: é um pretexto para

se afundarem sem lucta. A reorganisação do tra-

balho é a vereda salvadora. . . indicada nas ga-

zetas. O caminho seguido é o da preguiça do

Brjpl nos domínios da iniciativa particular e o

dos expedientes de aujour lejournos domínios

da goverfiação !
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Ha outro facto, para vei^gonha completa do

lastimoso quadro. O genial artista que vinculou

o seu nome ao nascimento d'aquella industria

tem de procurar nos desenhos do seu jornal de

caricaturas os recursos da vida de cada dia. Fri-

sa o sr. R. Ortigão, com muita lucidez e com
igual vigor, a circumstancia, d'um burlesco la-

mentável, de o artista haver conquistado, na opi-

nião dos poderes públicos, a terrível fama de ha-

ver consumido grossas sommas de dinheiro. Es-

tão d'aqui vendo o tal pudor económico dos

poderes públicos; e o sr. R. Ortigão poderia,

sem injustiça, aggregar-lhes os particulares

ofTendidos. Eu explico o meu pensamento.

Ha um ponto de critica, muito bem assente.,

que vincula as faculdades de governantes e go-

vernados, na ditosa pátria minha amada. E' li-

cito a um birbante sem escrúpulos, a um farrou-

pilha avelhacado, a um charlatão de feira poli

tica, no jornalismo ou fora d'elle, collar-se du-

rante annos á arvore oroemental, sugar-lhe a
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seiva, comer-lhe as folhas, esgarçar-lhe os ramos,

apodrecer-lhe o tronco — e metter no próprio

bojo toda aquella vida, toda aquella seiva. Avo-

luma-se-lhe o bandulho e cria-lhe lustro o pêllo.

A voz adquire-lhe tom auctorisado. Do troca-

tintas surgiu um conselheiro, mais ou menos di-

rector geral. O troca está no fundo do caver-

name.

Este bóias prospero é um animal tolerado. E"

um finório. Contra si apenas conta os invejosos

nr^enos habilidosos ou menos felizes; — são os

inimigos evidentes. Os homens que despre^am^

por direito de caracter e de conquista, não pro-

duzem graves perturbações. Refocila se, espoja-

se, triumpha — o tolerado. E' do tempo; é his-

tórico.

As exigências severas, sigam bem a tal critica,

são applicadas ao artista^ ao homem de pensa

mento^ ao homem de talento. — vá o termo con-

sagrado. Esses sim : precede-os e segue-os a re-

putação de gente dissipadora. Quanto custou ao

paiz Latino Coelho, alcunhado de preguiçoso

por todos os imbecis da sua terra? Menos do

que um activo e sujo galopim. Quanto tem de-
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vorado o grande artista que nas suas caricaturas

tem olvidado, ou desprezado, a do tribunal de

honra constituído por gatunos f . . Ralé de estú-

pidos miseráveis ! O mais pitioresco assumpto

para lhes distrair as memorias seria a historia

da agonia dos superiores, mortos pela miséria !

Depois— um sonoro concerto de lamentações

hypocritas.

Pela Humanidade e pela Pátria !

Chamo a attenção de todos os meus coUegas

para o assumpto supenoamente discutido pelo

sr. Ramalho Ortigão.
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derroca Ja. .

.

Com muitas reservas publicas e grandes

expansões em particular, está sendo o assumpto

do dia o desastre de mais de um príncipe da fi-

nança portugueza.

Faço os meus descontos, sem jogo de pala-

vras, nem de fundos, e considero o facto reali-

s.ido, ou em véspera de realisar-se, por mais que

barafustem os fieis. O desastre é a expiação.

Não me regosijo com a desgraça alheia; basta

rá como signal da minha «perversidade» a abso-

II
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luta indifferença com que eu acolho a noticia

de certa ordem de desgraças e o despreso que

certos desgraçados me inspiram. .

.

A queda de uns vultos, como os indicados

pela chronica verbal lisboeta, é facto de alta

moralidade. Não se trata de simples victimas

d'um infortúnio resultante da boa-fé explorada

e victimada ; trata-se de expiação publica, sof-

frida por insolentes aventureiros, que na corda

bamba da trapaça, da jogatina e dos mysterios

tenebrosos da jinança^ para ahi deram n'estes

últimos annos o espectáculo do engrandeci-

mento vertiginoso. «Corta a tua mão, se d'ella

vem o escândalo ! . . .» E d'elles vinha o escân-

dalo — dos seus palácios, das suas equipagens,

da fama das suas devassidões, em que Gomor-

rha e Sodoma renasciam com o accrescimo das

proezas da batota infame !

Olha-se para o esplendor d'essas fortunas^ e

a consciência do trabalhador sobresalta-se. Pois

que ! Na formação d'uma modesta fortuna em-

penhavam-se até hoje duas gerações de indus-

triaes, com toda a energia do trabalho sem des-

canço, com todos os recursos e com todos os
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heroísmos do tino administrativo è da econo-

mia mais severa — e durante duas vidas de pro-

bidade se prolongava esta luota ! E hoje uns

tiocatintas, constituidos em olho-vivo, saem da

pelintragem para a opulência, pelos caminhos

de atalho, onde se adivinha ratoeiras ; organi-

sam syndicatos phantasticos para a preparação

de bifes sem carne, de açorda sem pão, de vi-

nho sem uvas, de navegação sem agua, de ban-

cos sem vintém — e prosperam, e caminham, e

levam de vencida o calculo, o trabalho, o tino,

a economia, todas as leis da moral? I E hão de

assombrar-nos a todos, com as attitudes de for-

tes, de triumphadores, de superiores ? ! E hão-

de os lacaios d'estes parveniis da alta malandrice

salpicar com as suas chufas o burguez honrado

que consome os melhores dias da existência no

arranjo do pão para a velhice e para os filhos?!

E havemos de lamentar a derrocada ? I

E' de alta e urgente moral a queda de tudo

isso, e só vejo deplorável que algum dos illus-
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três syndicateiros vingue fartar-se á expiação.

Não me refiro si.nplesmenie aos seus crimes de

ostentação escandalosa, que perturbam a cons-

ciência publica. Refiro-me aos seus crimes que

victimaram o paiz nos dominios do Credito. O
geral instincto attribue a essa praga dos syndi-

catos a nossa desgraça económica, e com fun-

dados motivos. Toda essa companhia do olho-

vivo se congregou para engatar uns nos outros

os cóios das suas trapaças. O banco A. prende-,

se á companhia C, tão solidamente como a

companhia B. aos dois e aos seguintes. Tudo li-

gado — e essa locomotiva leva o pão e o credito^

de nós todos ! Quando o cóio R. se sente aba-

lado nos alicerces da lama, o pavor é geral. Nãoj

admira que convirjam em soccorro do raisera-l

vel cóio os esforços de todos os cúmplices. A
situação está definida. .

.

Diz-me o honrado Tibério, alludindo ás proe-

zas d'um dos heroes :

— Ponha-lhe você a alcunha do Compra-

chicos

!

?
!

— Você não conhece aquella historia. . . ?
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— Qual historia ?

(Tibério falla-me ao ouvido. Faz-me impres-

são, cócegas. Peço-lhe que me conte em voz

alta. Elle conta-me o caso, corando. . .)

Meus amigos. E' de primeira ordem; mas não

posso dizel-a em publico. Entre nós não ha uma
Justiça para quem as faz; mas ha uma Justiça

para quem as diz. .

.

No coice da ultima medida salvadora appa-

rece hoje o 'Diário Popular, com uma nova re-

visão das matrizes. Us meus amigos conhecem

a operação ?

Péga-se nos três mil e tantos kilos de papela-

da representativa dos oito mil e tantos contos

de divida á fazenda publica — decimas relaxa-

das e syphiliticas ;
— tem-se previamente accen-

dido um bom fogo de lenha ; com ioda a cons-

ciência vae-se revendo, e fazendo dois montões,

um destinado ao fogo, o outro destinado ás re-

clamações. A fumarada attrae os contribuintes

receiosos. Expõem as suas razões, coisas e tal...

ç o oytro montãQ vae para o lume,
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Gastou se apenas a remuneração ao pessoa,

revisor, e serviu se muito fiel de Ghristo.

Na ultima revisão das matrizes derara-se epi-

sódios reveladores da existência do espirito na-

cional. Um politico illustre, dos três ou quatro

vultos da politica portugueza, devedor de cin-

coenta semestres de decimas foi classificado

desconhecido. Um actor distincto, fallecido ha

puuco, obteve a classificação de mendigo. Um Ê
frequentador permanente da Havaneza e de S.

Carlos, elegante de primeira plana, foi declara-

do — aiqente em parte incerta. O meu visinho

conselheiro Figueiredo, muito bera relacionado^

obteve a graduação de fallido. E lá foi tudo para

a fogueira purificadora.

Observa me a propósito o impagável Tibério:

— Eu, em tempos, usava d'esse processo. Ti-

nha uma lista de credores— de tremer! So-

nhava com aquelles diabos, e não comia, nem
trabalhava socegado. Estava sempre a fazer

contas de sommar ; trinta mil réis, mais uma li-

bra, mais meia libra, mais quinze tostões... Um
dia principiei a fazer contas de diminuir ; ia-me

á lista ; estudava os motivos porque não devia
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tal somma, e zás ! Cortava-a implacavelmente.

Foram assim diminuindo os meus encargos e os

meus cuidados, até ao dia em que puz termo ás

afflicções, queimando a indecente lista, á luz da

minha vela. Tomei n'esse dia a respiração !

— Você está um bom patife, Tibério ! Você
faz o contrario do que o governo põe em pra-

tica, na revisão das matrizes. O governo queima

os papeis dos devedores e você queima a lista

dos...

— Ora adeus ! quem lhe diz a você que o go-

verno queimando os recibos da decima, não se

desembaraça dos credores .'*...

Tem visto mundo o Tibério I
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festa hora andam aos tonjbos, de Caiphaz

para Pilatos, uns 400 trabalhadores sem
trabalho. E' em Lisboa. Esião vendo a mano-

bra : Os homens dirigem-se ao ministro, esie

salvador envia-os ao governador civil ; três dias

ganhos pela auctoridade, perdidos pelos fa-

mintos. Descem áo perfeito ao chefe superior da

policia, o qual lhes indica, para coisas e tal, a

próxima quarta feira, — é hoje sabbado. Na

quarta- feira, um manga d'alpaca policial pede^
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lhes os nomes, e que vão buscar a coisa na sexta-

feira . .

.

Em casa, ha oito dias que não ha pão, nem
que vender, nem que empenhar. Também não

ha quem empreste : todo o colossal patife que

tem a burra gravida, cobre-lhe a barriga com

um cartaz, em que se lê : — «Em resultado da

crise, sabe Deus como eu me vejo \» Coitadinha

da burra I

Vão os miseráveis buscar a coisa, na sexta-

feira. E' uma gu-a. Só falta escrever o destino-

Querem ir para a Africa ? Passagem gratuita,

que o governo é pae, e á mercê de Deus no con-

tinente negro, onde o orangotango se espulga

na natureza livre ! Quer ir para Cantanhede, ou,

para Chão de Maçans ? E' pedir por bocca. Le-

va a guia ; apresenta-se ao bacharel Linguiça—
boa pessoa ! — e tem obra ! E' carpinteiro ? E'

pedreiro ? E' marceneiro ? Tudo se arranja: um
rabo de enxada, para variar, desenvolve apti-

dões, e o bello cruzado por dia, bem poupado,

escorre na caixa económica, como um capital!
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Ha objecções. Que o carpinteiro, carregado

de família e domiciliado em Lisboa, não sabe

cavar com uma enxada, nem pôde em Chão de

Maçans, com os problemáticos quatrocentos réis,

sustentar aqui a familia. . . Muito justo, mas es-

sas reflexões teem certo resaibo de revolta !

Cuidado, que a ordem publica é a base da coisa

socuú — e a cadeia não se fez para os cães !

Os operários não acceitam as guias. Desorien-

tados, giram por essas ruas, perturbando as di-

gestões da gente séria — a que tem que perder,

bem entendido. Os órgãos jornalísticos que pen-

sam bem, e que digerem, accuzam n'os de pre-

guiça e de intuitos subversivos, e no café Tava-

res, o philosopho Tibério diz-m'as tezas, met-

tendo-me á cara o Illustrado, sem que eu possa,

alli diante de gente, metter á cara d'elle coisa

de igual cheiro e com differenças de formato. .

.

Parece-me que estão brincando com a pól-

vora : é phrase velha e consagrada ; dispensa-

noe de esforços de imaginação. 3e assistissçrq
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como eu, ha dias, a uma reunião de famintos...

Imagine-se que ao citar um d'elles o patriarcha

Proudhon, levantaram-se gritos de Fora o bur-

guês ! Queriam elles dizer, e esclareciam de-

pois, que a questão não é de theorias, nem de

demonstrações, que está tudo demonstrado— a

miséria, as ironias, as indifferenças, os sophis-

mas, os embustes, e que o terreno está prepa-

rado para o ajuste de contas entre as agonias e

os egoísmos !

Imagine-se o beiral d'um telhado. D'esse bei-

ral está dependurado um homem, pelos dedos.

Ao fundo cá em baixo, está a rua, á profundi-

dade de cinco andares. Tudo cheio de gente, e

emquanto o miserável se estorce lá em cima,

gritam lhe : — «Não se impaciente ! Já foram

buscar soccorros. Vae-se discutir agora se a es-

cada Magirus é, ou não, superior á escada Fer-

nandes. Que diabo ! Roma não se fez n'um dia.

Não esteja n'essas reviravoltas, que faz afBição á

gente l»

Um minuto... dois minutos... dois séculos

de agonia... O homem desprende-se. .

.
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Tibério, que não falta a festas^ assistiu á que-

da. Assistiu aos commentarios, ás cóleras. Gon-

demna as impaciências, os desfalleciraentos; em
geral é contra os que cahiram. Quer resignação

— nos indivíduos e nas classes. Quer que se

soffra com paciência — para não lhe afíiigirem

a alma sensível. Umas coisas que o contrariam :

os rostos sombrios, as phrases amargas, os arti-

gos de revolta. Se elle pudesse, supprimia os

queixumes. Supprimindo os aggravos? Não. Elle

não tem nada com a fatalidade das coisas.

Quatro horas da tarde. Vae passando um ma-

gote de famintos. São dos que recuzaram as

guias. Rostos macilentos, de expressões diver-

sas: ha os coléricos, os abatidos, os imbecilisados.

Uma creada de servir de casa de conselheiro

está comprando dois perus, á porta da rua. E'

para o rico jantar da festa. Assusta-se com o

espectáculo dos famintos, e fecha a porta, com
sobresalto e força. O cão do palacete ladra-lhes

de cima do muro, e os dois filhos do conselhei-

ro, Tiberios de doze a treze annos, atiçam a fúria

do animal. Lá se entendem — todos três.
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fCABA este anno, deixando-me impressão de

regalorio. E' a propósito de uma tareia que

n'e;ie momento estou saboreando, como es-

pectador, applicada por uma folha ministerial á

Associação Gommercial do Porto. Pelo visto,

estabelece-se e firma-se desaccordo entre os

ricos homens e os altos dirigentes. Que bellos

matizes o do florido prado nacional ! Que os

aromas nada deixam a desejar, louvado seja o

Senhor 1

E' uma das boas curiosidades do nosso tempo
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essa maravilhosa Associação Gommercial — na

sua parte politica e patriótica ! A "mim me faz

lembrar aquelle ratão legitimista da ^rajileira

do Pra^ins^ um que tem esta phrase rezoluiiva

dos problemas partidários— «Ponto está em que

a Rússia se mova.» No Porto houve sempre

quem olhasse para a tal collectividade de pa-

triotas como o outro olhava para a Rússia :

Ponto está que ella se mova !

Móve-se, quando lhe dá geito. Por mim, quan-

do lhe prevejo movirr.entos adivinho facilmente

uma tramóia em preparação, ou uma tramóia

malograda. E engrossa a voz, isso que os se-

nhores ouvem, por modo que se ouve na Arcada

lisboeta e que o estadista Félix, muito cynico,

ao apear-se da tipóia para o ministério, diz ás ve

zes ao secetario privado : — «Você não ouve

uns ruidos significativos i S.ío os aniressens, que

querem milho !»

Um politico de muito espirito e copiosas ane-

doctas, o sr. Barjona de Freitas, foi uma e mui-

I
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tas vezes procurado no seu ministério — era

elle ministro do reino — por um deputado pro-

vinciano, teimoso e malcreado como um burro.

Instava o pae da pátria por uma transferencia,

ou o que quer que fosse, de administrador do

concelho. O ministro tinha mais em que pensar;

havia um mez que se esquecia.

Succedeu, uma vez, estar o ministro em con-

ferencia com vários figurões. N'isto abre-se a

porta do gabinete, entra o deputado, furioso, e

pergunta :

— Aquillo já está arranjado ? !

— Nada ! Aquillo aindi não se arranjou.

— Pois veja V. ex.* como se arranja; olhe que

eu atiro com a albarda ao ar !

Sereno e sorridente, Barjona estendeu a mão
para o homem e disse-lhe :

— Não faça tal, que eu não sei montar em
pêllo !

*

Acontece aos ricos homens ameaçarem o po-

der com o tal movimento repulsivo ási casaca de

Penafiel. Falta ás vezes um homem de espirito,

12
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que os contenha na ordem com a casaca e tu-

do. Quando esse homem apparece, em desag-

gravo do senso commum, os furibundos acal-

mam se, recolhem as fúrias, e se formam pulo é

para a nova tramóia. Os admiradores d'aquella

força e d'aquelles brios tiram o dedo do nariz

e resmungam: — «Esperem-lhes pela pancada!»

E' o ridiculo a frisar pelo idiotismo, o cómico

resvalando ao lamentável I

• Cento e quarenta contos, ou a guerra í»—tal

era o lemma sustentado pelo rico homem do-

minador da grey, em face do governo recalci-

trante no accordo. Conhecem a historia : a su-

cata do rico hvmem comprada por 140 contos

daria carta branca aos governantes para um e

md monopólios da ultima hora. Assim o impu-

nham os patriotas ! Chega se a parecer ministe-

rial, ao termos de pronunciar- nos sobre a leal-

dade^ o desinteresse e o pudor de taes fréguezes I

Essa corporação, que poderia ser uma força

para poderosos embargos, tem attingido o cu-
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mulo do descrédito, pelos seus abusos de inso-

lência, pelas suas fúrias de gr.nancia, pelas suas

artimanhas de traficante. Da petulância desat-

tendida deriva-se facilmente ás mais reles baju-

lações — são os bustos dos grcind: s homens

propcios^ são as festas á realeza impressionavel

para a protecção. De que não seriam capazes,

em cabriolas de saltimbanco ético esses £.up-

postos hércules de feira? E e em nome do Porto

que ameaçam, ou que bajulam, como se a ge-

nerosa terra pudesse ser soiidaria com a mer-

cancia egoista e voraz que já entrou em provér-

bio n'um paiz inteiro !

Já não mettem medo com as embofias, nem
já illudem com as contumelias. Para o duplo

caso descobriu se a phrase do cyni.o, applica-

vel ás trovoadas do L)ta e aos arrulhos dos

pombos-abucres : — «São os andressens que que-

rem milho I»

— Papão ao mar !

Um caso de capa d'asperges é a syndicancia
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ordenada pelo ministério da guerra sobre os

manejos da Liga Liberal.

Conhecem os meus amigos este agrupamento

de nabos de S. Cosrae, rebentados nas fregue-

zias de Lisboa. Elle preparava no seio da mo-
narchia a evolução democrática imaginável,

com os respectivos Fuschinis e outros evolucio-

nistas de truz. mais ou menos considerados em
sua rua. Vinha da Esquerda Dynastica, de es-

tapafúrdia memoria, e dirigia-se á mais graciosa

magica politica que os nossos olhos peccadores

teem admirado n'este desfilar de entremezes.

Chegou a metter medo essa Liga ! Aos con-

servadores afigurava-se muito vermelha ; aos

revolucionários— muito em conserva de pepi-

nos. Eu já lhes d^sse que eram nabos. Vozes in-

dignadas ergueram-se contra a incúria dos go-

vernos. No parlamento deu o tom o velho Ca-

mará Leme, o das vKompatibilidjdes^ e na im-

prensa houve coisas escuras e intenções vesgas.

Os senhores hão de ter visto.

Pois bem, á ultima hora, surge a syndicancia.

Quem imagina que seja o director da acção se-

vera ? Não se cancem *, é o sr. Cornelio, o co-
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ronel Cornelio, o Cornelio dos fornecimentos

!

Votado ao ostracismo, para os casos de direcção

de negócios^ é chamado para inquirir de conspi-

rações !

Eu obrigar- me-hia a produzir o livro mais có-

mico do nosso tempo, a propósito de syndican-

cias e de syndicados, se não luctasse contra este

obstáculo :

— A convicção, que me assoberba, de que

n'este monumental /"j^oie chega a ser indecente

a seriedade !

I
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XXX

2 de Janei?'o, i8g2.

fs céus são testemunhas de quanto eu res-

peito e acato a justiça no meu paiz, desde

a que corta a direito nos casos do Banco Ultra-

marino, da Joanna Pereira e do Banco de Por-

tugal, até á que hontem poz pedra e restabeleceu

innocencias no caso da fava Bensaud^. O que

me assombra é a paciência dos calumniados,

que os não avoca da rehabilitação tardia para o

estrondoát) desforço da sua virtude aggravada.

Anda-se aos tombos, durante annos, que são

séculos," com a reputação de almas christans
;
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giram essas almas entre a celebridade aíTrontosâ

assoprada pelas gazetas e os desgostos do pro-

cesso, da prisão, ou da finança, e um bello dia,

quando os martyres teem esprimido a teta do

sofFrimento, a justiça põe a tampa n'aquellas

dôres — como se a tampa constituisse embargo

á fermentação do que está no vaso ! Cruel ironia

a da equidade humana !

Já sabem o que a justiça resolveu acerca da

fava Bensaude. E' fácil prever a sorte que está

esperando tantissimos cavalheiros que a má-

sorte, n'estes últimos tempos, entalou nas ma-

lhas da suspeição. Refiro-me aos implicados nos

casos da Companhia R eal dos Caminhos de Ferro,

do Banco Lusitano, do Banco do Povo, das cé-

dulas falsas — e do resto. A opinião publica já

se pronunciou sobre os delictos — e principia a

bordar conjecturas sobre a sorte que espera os

delinquentes.

Se taes delictos existem. .

.

Dizia-me hontera o philosopho, esse meu Cy-
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renéu — salvo blasphemia !— na Paixão da vida:

— Você hade ver tudo abafado !

— Que pretende você insinuar ? !

— Digo-lhe que hade ver tudo abafado. O
jury hade annuUar a obra da instrucção judicia'.

Não temos vigor para severidades prolonga-

das, meu amigo ! Soffremos de uma relaxação

aguda !

— Chimeras ! Desconfianças, Tibério amigo !

Você crê na culpablidade d'aquella gente ?

— Eu estou como o outro. «Todos são hon-

rados ; mas falta-me o meu capote \»

— Você duvida da rectidão dos julgadores.''

— Não tenho a menor duvida.

— Ha ambiguidade no que você diz. . .

— Ora adeus! Você tem tantas duvidas co-

mo eu !

— Talvez; mas tenho o pudor patriótico. Olhe

que isto não está tão podre como se julga.

— Historias !

— E' o que lhe digo, Tibério ! Você tem uma
lingua perversissima !

— Pois sim; mas tenho um olfacto excellente.

— E então ?
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— Tudo isto me cheira a podridão, como um
goraz de oito dias.

— Conclusão ?

— Que vem tudo a ficar em nada. Ha a chi-

cana, as influencias, os empenhos, as depen-

dências, a compaixão, o diabo do inferno! Você
não conhece o seu paiz ? !

E' a moléstia feroz que nos corróe: um mixto

de suspeita e de inércia. Não se crê em boas in-

tenções, menos ainda nos bons factos. Sobre a

noticia de uma evolução honesta vem os com-

mentarios impellidos pelos precedentes. — «Que

diabo espera você depois d'isto ?» — tal é a

phrase final das divagações cruéis. As prisões

dos cavalheiros causaram espanto. Hoje ninguém

cre nos positivos resultados d'eilas. Ainda se se

tratasse de pobres diabos sem recursos, sem

relações, sem parentescos, sem empenhos...

Mas accresce o sentimentalismo — a tal coisa !

Todos choram a sorte dos que de tão alto caí-

ram — incluindo os que elles salpicaram !
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Occuparam-se ultimamente, alguns jornaes,

do caso da Junta do districto do Porto. Temos
outra! Os clamores contra a impunidade do la-

drão vão ser imputados á manobra politica, e

não faltarão protestos contra a inconsciência e

a maldade dos que não hesitam em deslustrar

as melhores famílias.

Cómico e sinistro
;
pois não é assim ?

Das medidas financeiras do salvador da fa-

zenda, registro apenas que estão sendo severa-

mente annotadas, co?7io ineptas^ pelos ajudantes

de guarda-livros. Os senhores que dizem ? E'

mais uma illusão desfolhada e mais um idolo

que o paiz das redacções elevou aos quintos

andares da Baixa, — para lhe tornar a queda

mais dura !
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XXXI

IO de Janeiro, i8g2.

^pi partido progressista declarou guerra ao

'-i^ governo. Eu não commungo nas egrejas

politicas interessadas na contenda; mas se não

falo rebento ! A imprensa progressista deriva-

se das biscas somas, de dois gumes, ás ironias

declaradas. Esta nova feição aggressiva provoca

em uns o riso de lastima e o espanto nos mais

simples. A mim... eu já lhes digo o que pro-

voca !

Não sei se já lhes contei o caso d'aquelle ve-

lho progressista — um par do reino — que por
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occasião do convénio inglez me dizia, dois dias

antes da queda dos regeneradores : — «Não po-

demos, sem quebra de dignidade, nós, os Por-

tuguezes, acceitar as modificações indecentes

que os Inglezes concedem ao tratado !«

No dia da queda dos regeneradores dizia-me

o sujeito : — «Teem obrigação os progressistas

de acceitar as modificações. E' um dever patrió-

tico I»

Acabada a crise, e nomeado o gabinete João

Chrisostomo, António Cândido, Ennes, etc,

volta o homem á carga : — «Veja você como ha

gente assas desavergonhada para acceitar a he-

rança dos regeneradores !»

Estão vendo e ouvindo o partido.

Oiçam agora outra historia :

Em meiados de setembro de 1890 estava au-

sente, em Africa, o sr. Marianno de Carvalho.

Era um dos proprietários do T>iario Popular o

sr. António Centeno. Um bella dia, este ca-

valheiro chamou de parte um dos redactores
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d'aiiuelle jornal, o jornalista Silva Pinto, e en-

carregou-o de escrever um artigo de fundo, em
que se estabelecesse positivamente a indepen-

dência absoluta do «diário Popular» e?n frente

de todos os partidos^ baseando esse rompimento

na circumstancia de o sr. José Luciano de Cas-

tro haver abandonado o seu partido numa gra-

ve situação politica, indo curtir os seus ócios na

praia da Figueira. O jornalista, que não tinha a

seu cargo a secção politica do jornal, fez obser-

var ao sr. António Centeno que seria indispen-

sável um accordo dos outros proprietários e dos

outros redactores do jornal. O sr. Centeno res

pondeu terminantemente que já todos estavam

prevenidos e de completo accordo.

Escreveu Silva Pmto o artigo. O effeito ainda

hv)je é lembrado. Adheriu á attitude do jornal a

opinião publica, e diversos progressistas diziam

ao jornalista : — «Tem você razão. Aquillo não

é chefe ; não é nada.» Três dias depois, o 7*o-

pular penitenciava-se do seu artigo; dava o dito

por não dito — e o aucior do artigo despedia-se

da redacção.

Era o bode expiatório da independência ma-
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lograda ! O resto da redacção despedira-se so-

bre a publicação do artigo; os companheiros do

sr. Centeno, na propriedade do jornal, brada-

ram aos céus pela sua innocente ignorância. Um
dos redactores correra aos pés do sr. José Lu-

ciano, a protestar pela sua fidelidade. O sr.

Centeno assignou vencido. Tudo como d'antes

— até vir o resto.

O qual resto foi o regresso do sr. Mdrianno

de Carvalho. Com a chegada do mestre, acabou-

se a submissão do Popular. Principiou a cam •

panha, que conduziu á situação actual. E os

proprietários da íolha ? E os redactores ? Pro-

testaram ? Despediram-se ? E o tal, que arras-

tara a careca ás plantas do chefe progre'=sista,

voltou aos protestos de leyldade ? Nada d'isso.

A fé partidária passara á Historia I O interesse

pessoal de cada um estava ligado á independên-

cia do mestre, á insubordinação partidária !

Vintensinhos, postas adquiridas, a incerteza

d'uma situação progressista claramente defini-
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mentos úteis !

Gommeniar os factos, com todas as minuden-

cias seria talvez invadir a deslealdade. Auctori-

sado a fazel-o estava aquelle a quem se disse :

— «Oamoslhe a soiemnissima palavra d'honra

de que todos nós estamos d'accordo!» De ac-

cordo em que ? Em renegar a submissão a um
chefe declarado inepto pelos que vacillam entre

duas fortunas: a da inépcia e a da finura; pelos

prudentes que trazem sempre na luva dois car-

tões de visita — para os dois interesses oppos-

tos !

Importam estes episódios reles ao desdobra-

mento de uma politica ? Sem duvida alguma.

Que hade sair d'aquelle fermento de lealdade e

de confiança rec.proca de chefe e de subalter-

nos—se exceptuamos uma velha guarda sebas-

tianiata !* Em redor do sr. José Luciano, cha-

mado amanhã ao poder, vêr-se-ha renovar os

protestos de dedicação dos insubmissos, a quem

i3
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falte a esperança n'outro guia. E o guia, o sol,

o inspirador, o salvador será o sr. J^sé Luciano,

declarado inepto, cem e mil vezes, publica e

particularmente.

Acabrunhado espiriío da pátria ! Ahi tens o

teu homem ! Refervem as suas impaciências e

as da sua grey. E' por salvar te ! E e^tá com
elle e com elles o coração do paiz— d"essa parte

do paiz que já se manifesta elegendo corrimis-

sões de recenseamento com maioria pogres-

sista ! Perguntam-me se' eu desejo o contrario :

que se eleja commissões regeneradoras ? Deus

do céu ! eu não tenho alma para desejos. Re-

gistro factos. Pergunto se estas impaciências de

poder não te em algo de sinistra mascarada e se

não é exacta a ciitica dos simples, que prefere

os leões de estômago replecto a uma alcatéa de

lobos famintos I Vejo em toda a linha de uma
tal opposição as transigências e os 'iccordos ce-

dendo em breve o passo ás fúrias de quem se

julga cor.ido. Comido em que <* Na soffregridão!

Elles estão fartos de esperar ! Accorda, espirito

da pátria! Põe os olhos no teu salvador! E' um
sol, mas os raios não offendem : são de papel



195

dourado como òs ornameatos das cazacas dos

chéchés

!

#

Faz dó tudo isto ; mas é preciso que o dó não

nos perturbe. Não sabe a gente por onde vae,

nem para onde—e apparecem-nos guias d'aquel-

les ! Esperamos um toqae de clarim, poderoso

e vasto, que alevante as almas, e surje nos uma
gaita de feira ! Pede-se espíritos ousados e ap-

parecem penhoristas do Bairro Alto ! Con-

demna-se os grandes estróinas e saem a campo
os rapioqueiros ! Qaeremos que alma da pátria

se erga n'um pensamento salvador, e vem d'alli

o delegado dos centros de Alhos Vedros e de

Castello de Vide I Que farçolada é esta com
aprumos de redempção ! ? De que espécie é o

mel que hão de produzir estas varejas ? !

Parece me que nos temos rido demais. . . Eu
concebo o carnaval, para expansão dos tolos;

mas um carnaval perpetuo é talvez um grave

abuso de tolerância. Morrer do riso dos outros

é a peior das mortes, e, vamos lá, — a masca-

rada está em delirio, mas já cheira, e muito, a

sepultura!
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XXXIf

12 de Janeiro^ ^^P^,

^^A vinte e quatro horas que um forte sopro

%/ de moralidade revoltada corre através de

Lisboa. Em toda a linha, onde não é ferida a

corda do terror, desfere notas graves a da indi-

gnação. E' a propósito da Companhia dos cami-

nhos de ferro; pede-se abertura de fallencias e

pede-se julgamento criminal. A opinião divide-

se em um terço de indignados^ outro de indif'

ferentes^ o terceiro ... Eu faço parte do ter-

ceiro.
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Tibério também fsz. Foi hontem á noite, no

café Tavares, que elle me asseverou com gesto

mysierioso que tudo iito é i4}na canúga^ — que

ha alli nos Caminhos de ferro matéria para trinta

processos, mas que tudo iria em paz até ao Jim^

se não se tratasse, impura e simplesmente, de

uma desavergonhada lucta de interesses particu-

lares. E' a minha convicção, e não se trata ape-

nas de fé. Tenho dados positivos.

Háo de ter notado, ha poucos annos a esta

parte, que não ha arranjo graúio, tranquibernia

grossa, companhia transformada para perder-se,

emíim — obra de ganhar — em que não figurem

os mesmissimos homens de dois grupos que se

alternam no pagode. Esses homens em eviden

cia são cinco ou seis, pés de baixo na finança,

pés de cima na politica. A's tranquibernias finan-

ceiras prenderam os arames da politica. Fa/em e

desfazem ministérios e situações, e,se quizessem,

desfariam systemas. Teem voz no parlamento e

na imprensa. Não teem princípios, nem opiniões

politicas ; tudo lhes serve, não prejudicando os

I
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negócios. Mas como quer que uma situação haja

de apoiar-se n'um dos grupos, é claro que o outro

grupo constitue-se opposição politica. E é assim

que um governo se vê em talas : não porque o

apertem os adversários políticos, mas porque o

guerreia o grupo financeiro prejudicado pela sua

conservação.

Ha dias, na Avenida, tive eu ensejo de conver-

sar com um dos do grupo que está em baixo. E'

um rapaz hábil e instruído, que tem feito rapida-

mente a sua fortuna. Eu conheci o pobre, como
eu, ha vinte annos, e tenho observado, de então

para cá, os progressos do sujeito, quando não

tenho mais que fazer. Conversando, como lhes

disse, com elle, achei o fulo, revoltado contra

tudo isto. Gomo eu fingisse defender tudo isto,

elle muito amarello disse me :— «Estás podre !<>

Desfiz o engano, e cheguei a assombrar-me

perante a ingenuidade com que o homem alcu-

nhava de tratantes e de ladrões companheiros

seus ha poucos mezes nos arranjos da bella vida.
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Porque, é preciso notar-se, ha poucc produziu-

se uma evolução que ligou o chefe do grupo B
a um dos grandes vultos do grupo F. D'essa evo-

lução resultaram grandes desgostos para este

ultimo grupo. O tal meu amigo, que teve parte

nos desgostos, chamava á evolução^ uma trai-

ção, e pedia petróleo para toda esta canalha.

Não o faz por menos.

Os senhores não acham divertidas as afflicções

d'esta cambada? Pois é verdade, aquillo da com-

panhia dos caminhos de ferro,— o grande estar-

dalhaço e o grande escândalo,— representa um
episodio da lucta dos dois grupos. Mas ha uma
circumstancia curiosa : é que nenhum d'elles de-

seja ser em demasia vencedor. Perceberam? A
derrota completa de um dos adversários deixa-

ria o outro na situação do Pyrrho, quando des

baratou os Romanos. Dava-lhe parabéns um
amigo. Resposta do homem: — «Se ganho outra

victoria assim, volto sósinho para o Epiro.» Uma
vez esmagado um dos grupos e atirados os seus



201

membros ao vasadouro publico, que demónio
faria o vencedor áquella embrulhada medonha?

L' na corrente d'estas considerações que eu

espero ainda um santo accordo e bellos dias de

felicidade, como até aqui temos fruído. . . Creio,

como toda a gente, que á conservação d^aquella

coisa da Companhia Real está vinculado quasi

tudo^ e é justamente porque tal creio, que eu

prevejo a união de tantissimos interesses sagra-

dos^ para resistência tenacíssima. . . A propósito

mo occorre o seguinte:

Foi ha bons vinte annos. Estreiara me eu no

jornalismo, escrevendo grandes atrevimentos

políticos n'uma pobre folha republicana — O
Trai alho. Eu era um criançola, como suppõem,

e como tal me tratavam uns velhos amigos de

minha família, a quem meu pae, legítímista fer-

renho, contara o desaforo de seu filho.

Fez-me observar um d'elles, também legítí-

mista, o seguinte:

—«Meu rapaz 1 Veio ahi uma gentalha c^ue var-
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reu tudo, e tão profundamente que nem um pal-

mo de terra ficou estrumada e em condições de

produzir. Perdes o trabalho e a semente. Dentro

em cincoenta annos has-de ver coisas novas na

Rússia, mas em Portugal, se tu viveres a esse

tempo — lembra-te de que eu hoje te digo —
hade estar tudo na mesma!

«

Volvidos vinte annos sobre a prophecia não

dou plena razão ao velhote legitimista. A semente

vingou. Mas faz se mister grande resignação e

grande esforço dos cultivadores, para verem o

resultado do seu trabalho, antes que a Morte os

liberte. Os interesses ameaçados hão de resistir

com fúria. Errados me parecem todos os vatici-

nios sobre a duração da agonia. Que o final se-

rá de ignominias — a todos é dado prevêl-o. Mas

não se illudam os recem-chegados: os últimos

arrancos hão de prolongar-se, em virtude dos

sagrados interesses vinculados á conser-vação de

tudo isto.
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i8 de Janeiro, i(

fu não sei como por esse paiz em fóra teem

sido recebidas as noticias dos últimos acon-

tecimentos de Lisboa — prisão do tal marquez

e consócios e o mais que se annuncia. A opi-

nião publica na capital — essa tenho a eu obser-

vado : nojo e um certo allivio. Hontem á noite

dizia-me, enccntrando-me no Chiado, um ho-

mem de letras notabillissimo : — «Sabe bem o

ser pobre, não é verdade ?« Eu dei-lhe razão e

íui seguindo o meu caminho.

Mas no largo de S. Roque senti-me abraçado.
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Voltei-me. Era um velho progressista, ura ge-

neral reformado, que queria saber a minha opi-

nião. Eu também queria saber a opinião do ho-

mem—para lh'a dizer, aos senhores. Imaginem:

um politico furibundo !

— Pois muito estimo encontrar o meu amigo,

porque desejava saber a sua opinião sobre tudo

isto !

— Eu espero a do general, para me elucidar.

Por emquanto sou do parecer do meu barbeiro.

Diz elle que vamos a pique, mas o homem foi

marítimo e abusa dos termos náuticos.

— Eu acho que o homem tem razão. Que diz

o meu amigo á queda do Mananno ?

— Surprehendente. O general esperava d'elle

alguma coisa ?

— Qual ! E' um mau homem ! Não viu como
elle abandonou o partido ? Que esperava elle

dos regeneradores ?

— Não sei. O que parece é que ao partido

progressista cumpria desmascarar esse honierp
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que o hostilisava, alliando-se com a regenera-

ção ; cumpria-lhe divulgar ao paiz as intenções

que o levavam ao poder. O general sabe quaes

eram ?

— Decerto. Toda a gente o sabe. Tratava de

salvar o seu dinheiro e o dos seus amigos, en-

talado nos caminhos de ferro.

— E porque o não disse o partido progres-

sista ? Porque não esclareceu o paiz e o chefe

do estado, escorraçando um politico funesto e

castigando um correligionário traidor ?

— Conveniências politicas. O meu amigo é

muito radical !

— Conheço-me, E não desconheço as conve-

niências politicas. O que me parece é que os

senhores teem graves responsabilidades nos

actos do Marianno, tão graves que não lhes so-

beja auctoridade para accusar o governo, muito

menos para substituil-o.

— Essa não e má ! Eu desejava saber a opi-

nião do meu amigo. .

.

— Julgando que era egual á sua?
— Não digo isso.

— Então í*
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^ Quero dizer que o não julgava prevenido.

— Contra quem r

— Contra os progressistas.

— Meu caro general. Eu nunca estou preve-

fiido contra, nem a favor. A triste pratica da

vida ensinou me a fugir d'esses extremos, e

também a não estar desprevenido. Se tenho de

occupar-me, mais ou menos directamente, dos

indivíduos, ou se julgo que virei um dia a oc-

cupar-me d'elles, presto attenção ás suas ma-

nobras na vida, e applico ao exame tod^ a cons-

ciência. O Marianno é, para mim, uma grande

força jornalística e um talento robustíssimo.

Conhece muito os homens, mas supponho que

não é tão forte na previsão dos acontecimentos.

Quero eu dizer, na minha, que procedendo elle

com superior habilidade em relação aos indiví-

duos e ás suas fraquezas, não lança em conta o

Inesperado. O Destino, a Evolução procede por

movimentos bruscos. Se o governante os prevê,

ou conta com eiles e um homem de estado^ no

caso contrario é apenas um politico. Lance em
conta, para a historia da nossa queda inevit vel-,

os factos providenciaes de ha uns annos para cá,
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em Portugal, e medite, se lhe não perturba a

cabeça : é a morte do Fontes, é a do rei Luiz,

é a questão ingleza, é o pavor succedendo ás

inquietações ; é a revolta no Porto ; é a morte

dos chefes republicanos obrigando o partido a

unir fileiras; é o descaramento dos tritantes

enriquecidos como o senhor sabe ; é a desmo-

raiisação nos espiruos... Esse homem que hoje

cahiu era considerado uma esperança ; cuido

que era apenas um homem de expedientes —
como o janota que vive ao joiír le juur. Ainda

assim, quem é que os senhores reem, para suc-

ceder lhe r*

— Temos homens de muita respeitabilidade :

o José Luciano, o Barros Gomes, o. . ..

— Não diga mais. Metta o general a mão na

consciência, e diga-me se não estamos prom-

ptos i

— Qual. E' um partido de muitos recursos, o

progressista. E ainda nós não vimos o que dá o

Elvino ! . .

.

N'este ponto, como estivesse frio, despedi-me

do velho partidário; e, a carrinho de casa, senti

um abatimento profundo. Não é verdade que
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estamos condemnados? Agora, á ultima hora,

quer o partido progressista mostrar-nos quem é

o Elvino ! . .

.

Emquanto elles desfilam para o tribunal, onde

os afiançam em 200 ou Soo contos, vamos nós

coUigindo os elementos para a Historia que ha

de escrever se amanhã. E,' talvez como elabo-

ração de documentos que mais importa traba-

lhar. O máximo numero de infelizes sabe ape-

nas sofFrer. .

.

A minha visinha do lado é uma vededdeira

de fructa.Tem cinco filhos menores. O marido es-

tá doente de cama, com rheumatismo. Ella vae

de casa para o mercado ás três da manhã e re-

gressa ás sete, com as compras. Faz o almoço

para os filhos e trata do homem. Depois parte

para a venda. E' um dia inteiro, debaixo do frio,

ou debaixo da chuva. A' noite comem, todos

elles, umas sardinhas assadas á pressa. O rheu-

matico lá está gemendo as suas dores. . . Hon-
tem á noite, estava ella sentada á porta da rua,

a pobresinha, e scismava. Perguntei lhe : — «O
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seu homem, tia Anna ! ? Os pequenitos ?» Ella,

com um sorriso que fazia chorar : — «O que eu

peço a Deus, senhor visinho, é que me conserve

debaixo da carga. Emquanto eu viver, ha o bo-

cadinho de pão !»

Foi o pensar na mulher e nas palavras d'e]la

que me privou de saborear durante a noite,

acordado, ou em sonhos, aquella aspiração da

ultima hora do partido progressista :—mostrar-
nos quem é o Elvmo !. . .

{

14
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mm^ homens lidos em João Jacques Rousseau
'j@í e nos discípulos do cidadão de Genebra
devem prestar culto^ como elles o prestavam,

ás almas sensíveis. Eu, muito liJo no philosopho

immorial, presto esse culto ás citadas almas. Ha,

todavia, momentos históricos em que a sensibi-

lidade me apavora, como uma epidemia. Por

exemplo :

Foi quando na memorável sessão de 14 do
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corrente, da camará dos deputados, o nobre mi-

nistro da fa^enda^ Marianno de Carvalho, profe-

riu aquelle seu discurso, que na opinião de uns

he abriu as portas da immortalidade, e na de

outros, as portas do Limoeiro. Querem crer

que se sentiram commovidos muitos sujeitos de

principios sãos? Eu não assisti á festa, mas tive

ensejo de conversar, no dia immediato, com um
politico experimentado e honesto. Relemos jun-

tos o discurso e apurámos o seguinte :

Como obra litteraria é deplorável ; como tra-

balho de defeza, cotío obra de dialéctica, é

uma simples monstruosidade. O orador ufana-se

de haver salvo o seu paiz, sacrificando-se-lhe.

Entre a morte do pai:^ e a do homem, preferiu

a do homem. Toda a gente sabe que ninguém

morre n'este paiz— a não ser para os dominios

do coveiro. Aqui, não ha ridiculo que ponha

embargos a uma evolução de glorias e de ven-

turas. Isto pelo que toca aos homens.

Quanto ao pai^ — ninguém o salva !
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Não houve, portanto, homem sacrificado, nem
paiz conservado pelo sacrifício. Houve apenas

expedientes de habilidoso", empregados na pro-

longação de uma agonia,— prolongação favorá-

vel aos entalados :

Pelo que toca ao valor dos expedientes, está

o leitor do discurso vendo nas entrelinhas das

explicações gloriosas as seguintes palavras do

Popular- de i6 do corrente publicadas e lidas

quarenta e oito horas depois da brilhante peça

oratória :

Leiam, pézem e meditem — os commovidos :

«Sabe-se pelo que declarou o sr. Marianno de

Carvalho, as avultadas verbas que elle teve de

pagar; mas é claro que para a maior parte do

pagamento d'essas verbas teve de levantar di-

nheiro no estrangeiro, e que esse dinheiro tem

de se pagar.

«O ministro da fazenda que o substituir tem

de envidar os mesmos esforços e proceder ás

mesmas dibgencias, para poder saldrr na época

dos vencimentos aquelles encargos; e como o
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ilosso credito está abatido e o tempo caminha

com enorme velocidade para o devedor, é in-

dispensável que se não perca tempo que pode

ser, e é de certo, cada vez mais necessário, para

procurar e conseguir os meios de solver os

compromissos do thesouro.»

Todos nós temos conhecido indivíduos asso-

berbados por crise económica, resultante do

desequilíbrio do orçamento individual, e todos

nós tcnos visto alguns d'e'Sses individuos recor-

rerem ao execrando salvador a 6 p. c. ao mez.

No cruel momento psychologico das urgências,

o agiota é um santo e a usura é sonho oriental.

Colheu fructo o expediente. Serenou o espirito

— até á data das tremendas responsabilida-

des.

E CO 1710 o nosso credito ebtà abatido e o tempo

caminha com enorme velocidade para o devedor^

e como sobre o descrédito pesa a historia da

Companhia Real protegida pelo ministro da fa-

zenda demittido, imagine se a sorte que espera

o successor do sr. Marianno de Carvalho! Ima-

gine-se, até, que farto assumpto para biscas e ar-

tigos do Popular^ no género dos que feriram o
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governo de Augusto José da Cunha, e de Antó-

nio Cândido.

Dado, porém, que um vasto e poderoso plano

financeiro, desejado e acreditado por grande

parte da nação, houvesse medrado no espirito

do sr. Marianno de Carvalho, não vejo razão

salvadora que podesse fazer cahir esse estadista

na circumstancia de elle o haver cuidadosamente

occultado aos seus coUegas do governo, ao pólo

em execução. Previu a Lei esse abuso de con-

fiança, e não o absolve, nem attenúa, a suspeita

de que a divergência dos ministros houvesse es-

magado o plano e determinado uma crise. Crise

e esmagamento soffreu-os a morahdade politica

e soffreu-os a moralidade publica. O sr. Ma-

rianno de Carvalho, expulso do ministério pela

recusa dos seus collegas em annuir aos seus

processos da salvação, teria o direito de arvo-

rar-se accusador — o mais formidável dos accu-

sadores— por si e com procuração da pátria. E
o paiz e a coroa teriam de pronunciar entre o
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salvador repellido e os refractários aos proces-

sos de sslvação.

A illegalidade monstruosa chega a de: culpar-

se com estas puerilidades : — «Não maguar os

collegas no ministério !» Eu confiei em tempos

uma icrtuna a um individuo que me deu cabo

d'ella em tropelias industriaes. De quando em
quando, eu perguntava ao homem como corriam

os negócios. Resposta invariável do sujeito :
—

«Vae tudo perfeitamente.» Ao cabo de alguns

annos, eu estava arruinado. Explicação do ca-

valheiro: — «Que não me prevenira, afim de me
não maguar!» Já se vê que o sr. Marianno de

Carvalho nem sequer merece as honras da ori-

gininalídade.

Agora o cumulo a que chegaram as almas

sensíveis: Deplorou-se com lagrimas o desastre

soffrido por aquelle homem promettedor ! O
paiz, a lei, a moralidade, o decoro, a vergonha,

o futuro da nação — tudo isso é para segundas

leituras ! Foram accusados os outros ministros

de haverem sacrifcado o seu collega, que os en-
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ganára — para os não maguar ! Produziu-$6 a

idéa de um protesto publico, junto ao rei, ten-

dente a reconduzir ao poder o ministro que em
pleno parlamento reconhecera (?) terminada a

sua carreira e declarara ter arriscado ainda mais

alguma coisa. Nada arrisca. Ha lagrimas de en-

ternecimento do norte ao sul, e ainda hontem á

noite eu ouvi a ura cidadão, com estes que a

terra ha de comer :

— «Não tenho confiança nos respeitadores da

lei. O que se precisa é expediente I»

Phrase mais profunda do que parece. Arrasta

o sentimento e a critica n'um turbilhão de tor-

píssima intrujice. E' o ponto de vista em que se

collocam os sentimentaes que não choram sobre

a mulher honesta, boa mãe, trabalhadora, mar-

lyr da pobreza e do dever, e que concedem to-

dss as sympathias e todas as misericórdias á

horisontal na sua vida infcli^ de orgia e de de-

vassidão !
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24 de Janeiro^ i8g2.

§ir|ENHO ME dado á critica do meu sentimento^

'^í a propósito das impressões que em mim
produziram as investidas salvadoras governa-

meniaes. Arrumadas as preoccupações pessoaes,

as aniipathias e as velhas desconfianças — eis o

que se apura.

Ninguém, de boa fé, acredita no actual gover-

no — na sua força, na sua harmonia, na sua su-

perioridade, na realisação dos seus projectos e
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na efficacia d'esses projectos. Gonseguintemen-

te, falta-lhe, além de tudo o mais, a confiança

da nação, e suspeito que não possue a do rei.

Tibério é d'essa opinião. Na chuvosa noite de

hontem procurou-me em casa o philosopho, para

o fim de carpir as suas maguas de patriota. En-

controu-me mal disposto do espirito : isto é,

bem disposto a ouvil-o. Tibério agarrou o boi

pelos cornos; foi se logo á questão financeira,

que é hoje do conhecimento de todos. Não ha

para instruir em finanças como ser roubado.

— Você acredita, perguníou-me o philosopho,

na superioridade do Martins sobre o Marianno?

— Acredito positivamente no contrario. N'uma

situação afflictiva, o Marianno tem os expedien-

tes, a pratica, a rónJu, o desprezo dos homens

i

a marcha do elephante, que esborracha obstá-

culos e que não soffre de calos, nem olhi a

prejuizos. O outro é um critico — quasi sempre

um pessicno artista. Desconhece os processos do

officio. Tem o culto da sua individualidade e
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considera-se. . . o que lhe teem chamado; já

não é pouco. Vacilla entre os cuidados que lhe

dá o seu renome, as transigências com os di-

rectores geraes e com os melros da politica e

da finança e a responsabilidade de succeder ao

padre-mestre. Tem calos, tem prejuízos, tem

vaidades, tem medo, tem inexperiencias. Ha de

cair sentado^ fazendo rir toda a gente e deixan-

do um capitulo para a historia galhofeira da

nossa ruina : Estenderête d'um philosopho.

— Estou d'accordo com você, disse me Tibé-

rio. E que me diz aos projectos annunciados .-*

— Está você morto por fallar das reducções

dos ordenados. Eu tenho sobre essa medida 5.7/-

vadora a seguinte opinião: se um salvado^ qual-

quer houvesse pensado seriamente em sangrar

milhares de tristes funccionarios, para remediar

os resultados da orgia dos altos tratantes, o tal

salvador seria réu de uma monstruosidade que

vincularia o seu nome á execração publica. E,

se n'este momento histórico, se trata de conser-
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var a monarchia, sob pretexto de salvar a pá-

tria, o auctor d'essa monstruosidade seria o que

umas rhetoricas chamaram em tempo ao Fon-

tes, que Deus lá tenha : o coveiro da monarchurt.

— Continuo a achar-lhe razão, disse-me o phi-

losopho, pitadeando-se.

— Ora ainda bem. Está voee vendo ou ima-

ginando o bello orçarrento do empregado pu-

blico — 3o mil réis mensaes, uma família, e a

obrigação de andar decente. Sobre tudo isto, de

ha dois annos para cá, uns 3o ^/q de augmenio

na despeza, resultando da elevação dos preços

nos géneros alimentícios. Não ha doHO de casa

que lh'o não affirme. Os homens das aldeias emi-

gram para o matadouro do Brazil, mas a classe

média não emigra : devora a sua mizeria. Quer

você que se admitta a possibilidade de uma
reducção de vencimentos sobre tudo isto ? E
quando a imprensa jornalística, a que não vae

com as tramóias dos partidos, divulga a toda a

hora as dissipações, os abusos, as combinaçóesi

para que o gáudio se perpetue, embora masca-

rando-se, é crivei que alguém se resigne a tirar

o pão aos filhos, para que não corram perigo
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OS menus do alto ? ! Você acredita, meu philo-

sopho, na imposição do sacrifício aos felizes d»

terra ? Não vê que no dia em que esses felizes

sentissem nos hombros a albarda, que é patri-

mónio dos tristes, mandariam ao diabo a salva-

ção e os salvadores ?

— Resuma você ! . .

.

— Está resumido. A reducção da fome. Im-

porta com a miséria de milhares de familias, a

ruina do pequeno commercio. O expediente

que se impõe é o da venda de colónias. Um de-

putado indicou o ha mezes; revoltarem-se os

filhos de Tristão da Cunha, mais os de Diogo

Cão, e berraram sandices e sentimentalismos. O
mesmo deputado voltou hontem a indical-o

;

toda a gente o apoiou. Apenas lá apparece, de

quando em quando, um ho r,em brioso que pre-

fere viver de calotes a vender as reliquias de

fdmilia, para pagar aos credores. Em geral_, o

sentimentalismo foi-se, pois que chegou a hora

em que a fome se impõe. .

.
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— Bello ! bradou Tibério. Vendamos coló-

nias I

— Pois é claro. Mas ahi tem você para que

serve um governo fora da rotação dos partidos:

é para esses transes patrióticos. Dou um doce

ao partido progressista, ou ao outro, se elle fôr

capaz de realizar similhante facto, que mais tar-

de, depois de passados os terrores, ha de ser o

desdouro de um governo. Vendidas as colónias,

haverá dinheiro. Poderá então cair este governo,

— e voltaremos á vida antiga^ á rica pandega !

— O que ! Ou^ra vez á pandega ! ?

— Pois já se ve, meu philosopho ! A não ser

que surja o Inesperado; mas não perturbemos

o espirito com suppo5Íções. gratuitas. Já salvá-

mos o paiz — como o Marianno. A noite esiá

chuvosa e fria. Vamos jogar uma partida !

E fomos jogar a partida.
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f
ONTEM á noite, na Avenida, Tibério revelou-

me dotes apreciáveis e que eu lhe desco-

nhecia inteiramente : desconfiança e previsão-

Disse-me assim o philosopho :

— Você reparou no applauso que por parte

d'alguns politicos recebeu a ideia do Ferreira

d'Almeida — a venda das colónias ?

— Reparei bem.

— Parece-me que reparou rral. Que pensou

você de taes applausos ?

— Attribui-os ás circumstancias afflictivas.
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— Não vae mal. A's circumstancias afflictivas

do paiz ?

— Certamente.

— Não vae bem. Eram as circumstancias 9Ííli-

ctivas dos partidos.

— Conte-me isso

!

— Está você vendo d'aqui as bellas colónia:

vendidas. Parece racional e parece honesto : e

é o expediente de um homem de bem, que vende

as reliquias de familia, para pagar aos credores.

Mas é preciso adoptar um systema especial

quando uma ideia apparentemente ra:^oavel é

defendida por certa gente. E' preciso viral-a do

avesso !

— Vá dizendo. . .

— Virada do avesso a tal ideia, que da parte

de Ferreira d'Almeida é sem duvida sincera, en-

contramos a explicação dos applausos dos par-

tidos. Está você vendo as bellas colónias vendi-

das. .

.

— Estou vendo.

— Está você vendo os directores geraes e to-

dos os grandes devoristas de sete empregos alli-

viados de graves pezadellos e uma considerável
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somma de massa tapando buracos ameaçadores.

Toma-se a respiração ; o governo salvador cae

debaixo da execração sentimental — porque o

homem livre de apertos começa a descobrir de-

feitos nos expedientes que o libertaram. Temos,

pois, o governo em terra — e os partidos em
cima.

— E' claro. Isso mesmo já eu disse em gaze-

tas.

— Mas disse-o, aitribuindo o fado a uma se-

quencia natural de factos e não a uma perfeita

combinação. E é preciso que você veja a com-

binação habilmente preparada. O José Dias não

caiu no laço. Pôde cair do poder, mas para ar-

vorar- se em critico justiceiro. A venda de coló-

nias é o único expediente salvador dos apertos

de momento. Regeneradores e progressistas são

condemnados a executal-o e a applaudilo —
para um d'elles o renegar depois, aproveitando-

Ihe as vantagens. Você vae assistir a um curioso

espectáculo. .

.

— Diga !

— Os dois partidos fazendo ceremonias para

tomarem conta do poder ! O que fôr chamtdo
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e acceitar, tem de vender as colónias : isto é —
tem de arranjar dinheiro. . . para o successor I

— E' interessante !

— Chega a ser divertido. Ainda ha unaa con-

solação na desgraça: é extrair lhe a parte có-

mica . .

.

Foi depois da palestra com o philosopho que

me dei á nova leitura do Manifeste dos emigra-

dos.

O Século é de parecer que se reduza á misé-

ria centenas ou milhares de famílias. Quer uma
ra^pa nos empregados públicos. Saberá elle o

que quer ?

Não ha commercio solido ; não hn industria
;

não ha agricultura ; as profissões liberaes são o

que os senhores vêem. Logicamente, a ideia de

um pobre diabo é encafuar-se n'uma repartição.

Come pouco, mas aprende a ruminar. Com elle

ruminam os filhos e a mulher. Ha cincoenta an-

nos que isto se estabeleceu. Deu se cabo de tudo,

dá-se cabo do resio^ era patifarias de altos car-
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gos acumulados, em festas e pagodes que levan-

tam as pedras da rua, em arranjos com os for-

necedores, em tratantadas abafadas e impu-

nes. . . Toca a massacrar es amanuenses !

Saberá o Século o que diz ?

Um traço característico :

Foi hontem, á noite, no Rocio. Um grupo de

rapazes das escolas discutia tudo isto.

Eu ouvi o seguinte :

— "E' uma questão de amor próprio^ se não

querem que seja de moralidade ! E'-se forte para

as luctas da vida, é-se intelligente e honesto.

Vem d'alli aquelle sevandija, estúpido, ignorante

e sem escrúpulos. . . Meite a cabeça, fura, trepa,

firma-se no poleiro. O outro protesta ? E' um
invejoso, um inhabil, um sandeu. Isto já não é

lucta entre os fortes e os inhabeis; é a corrente

da infâmia sem impedimentos. O que ha a fazer.í*

Pôr embargos ! Como ? Agitando, precipitando

o desfecho !. . .»

Em redor do revoltado, applaudia-se.
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ê^pAso que me não fatiga, nem importuna : o

''^i de celebrar a bondade característica do nos-

so meio e da nossa época. Estão d'ahi vendo o

conselheiro Mendonça Gortez protegido na ca-

mará dos pares, por uma voz indignada que não

permitte que o suspendam! De uma corda?

Não ; das funcções legislativas. Podia a opinião,

sobre a pronuncia d'um juiz e sobre a vof do

povo, indicar um falsificador e um amigo do

alheio n'esse par ominoso e pantomineiro ; mas

á bondosa correcção da camará alta cumpria

aguardar um julgamento !



232

E o pobre Urbino de Freitas, suspenso das

suas artes — antes do julgamento purificador?

Já viram iniquidade mais crua? Felismente, não

se acabaram as boas almas ! Saibam-n'o os Cor-

tezes. . . e os Urbinos !

Dizia o AlexandreHerculano, um patriota, nos

últimos tempos da sua vida

:

— «Este paiz é um bacio tapado. Partil-o é

mais simples do que vazal-o.»

Pois partam; mas não espalhem a Bondade!

*
fA propósito :

Grande sensação com o caso Peito de Carva-

lho! Esta exoneração a frio apparece com di-

versas versões, que eu lhes apresento também
a frio e que talvez sejam inéditas para muitas

almas christans

:

i.^ — Velha intriga contra o administrador

geral das alfandegas. N'esse caso, seria o salva-

dor Martins o agente de uma Providencia de

furta-córes.

2.^ — Os impostos da Companhia Real cobra-

dos em prestações pelo administrador supra, por
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ordem do ex-salvador Marianno. E em tal caso,

o salvador Martins dá muitas batatas nas suas

iscas. Carregar no Peito de Carvalho, sem be-

liscar quem lhe ordenou o abuso, é comer a jus-

tiça dos homens e abrir contas graves no tribu-

nal do Altíssimo.

3.' — Necessidade de dar um exemplo de ener-

gia. O Peito é geralmente considerado a maior

de todas as Barrigas. N'estas circunstancias, di-

rei como a Catharina de Medicis ao Henrique 1II>

quando elle fez morrer o Guise: — «O panno

está cortado, meu filho. Agora é preciso cozêl-o! »

Vejam lá, não cozam o paiz — mais uma vez.

l'm caso (outro !) que lhes não deve ser extra-

nho, é o áa/ava Bensaude. Sabem da absolvição»

pois não sabem ? A' ultima hora, como quer

que rugissem cóleras populares e particulares

sobre a cabeça do salvador Martins, saem-se

as gazetas conspícuas com esta declaração :

«Foi o snr. Marianno de Carvalho quem homo-
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logou a absolvição. O sr. Oliveira Martins achou

o facto consumado.»

Já viram um diabo, Deus me perdoe ! mais

productivo^ do que aquelle Marianno — em fa-

ctos consumados? í

Nem deixa nada para os Mariannos do futuro!

A propósito dos partidos que, pelos seus ór-

gãos, estão fazendo confissão dos seus erros

factos consumados)^ diz o philosopho Tibério :

— «Mas, porque não se entregara elles á poli-

cia ? !«

Talvez não reparassem ainda na solicitude,

da ultima hora, dos politicos, em favor dos ope-

rários sem trabalho. Pois teem publicado alvi-

tres, louvado seja o Senhor I Qual opina que se

prejudique um quasi nada a salvação económica,

arranjando-se obra para os infeli^es^ — o que

de certo modo coUoca em apertos os salvadores;

outro indica as colónias como centro propicio
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ás aptidões dos tristes proletários^ — o que dá

segurança aos barrigudos assustadiços, da me-
trópole. E é precisamente esta historia dos fa-

mintos o que está sobresaltando Lisboa. Quer
me acreditem, quer não, de bancarrota e de

medidas financeiras já ninguém cuida. Nas me-

didas não ha quem acredite. Na bancarrota...

será o que Deus quizer !

Bom povo !

Esta manhã dizia-me, alli na rua nova do Car-

mo, um mariola gordo, que se abotoa com dois

contos e pico, por anno. — «Isto não pôde con-

tinuar assim. E' preciso a rotação dos partidos!»

Não lhes cheira a factos consumados ?

A' ultima hora, sou informado do seguinte.

Vae em estylo telegraphico :

Peito de Carvalho demittido porque, de accor-

do e por ordem do Marianno, acceitou illegal-

mente o pagamento^ em prestações^á^í^?) contos

que de imposto de transito devia a Companhia

dos caminhos de ferro.

Pçr ordem do sr. Marianno

.

.

.
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12 de Fevereiro, i8g2.

'•^m A minha precedente chronica, alguns erros

'-<^^ de composição alteraram o sentido dos meus

dizeres. Appello para a lucidez dos leitores, afim

de que me libertem de responsabilidades.

E adiante :

Estou de cama ha quarenta e oito horas, com
uma bronchite embryonaria. Esta reclusão va-

leu-me hontem á noite a visita do fiel Tibério
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muito preoccupado em decretos de accusação.

Suava em bica o phiiosopho, o que eu lhe inve

jei d'entre os meus cobertores. Muito rouco,

abstive-me de palestra. Felizmente, o phiiosopho

estava bem disposto.

— Quer você saber r. .

.

Fiz lhe signal — que sim. Elle proseguiu :

— Venho da Avenida. Estava lá toda a gente.

Puz-me a observar physionomias, a começar

pela do rei e a acabar nas dos amanuenses. Es-

tava tudo contente ! O rei ia a cavallo, e de to-

dos os lados a janotada fazia cumprimentos.

Algum descontente girava de longe, com cara

de poucos amigos. Mas em geral, ar de pandega!

Fallei com um rapaz amigo, que é todo do José

Dias, mais do Martins ; disse-me elle que os ho-

mens estão resolvidos, /^é-Zo mencs^ a cair bem. .

.

— Nem isso !

— Também me parece que nem isso... Mas

o grande assumpto, entre os politicos, é a accu-

sação do Marianno. Sobre isto, ha coisas deli-

ciosas.

_?
— Eu lhe digo. Você já viu a attitudo pimpona
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dos dois partidos monarchicos ? Diz o regene-

rador que tudo isto tinha de ser aclarado e que

o Arriaga apenas se antecipou. Diz o progressista

que, pela sua parte, não teme confrontações. Re-

pare você n'isto : já não se trata de estar inno-

cente, ou criminoso ; trata-se de haver feito mais

ou menos do que os oulrosl O paiz não tem de

absolver; tem de aquecer dois ferros em diver-

sas temperaturas : um para cada criminoso

!

— E' claro.

— Mas a opinião geral sobre o caso é que não

passaremos de comedia. O Marianno está á capa

e tem, segundo corre, elementos para afundar

comsigo meio mundo. Qaererá esse meio mundo
afundar-se í O Marianno, homem pratico e muito

conhecedor do seu paiz, espera que tudo se

aplaque. A opinião, a do odio aos inglet^es^ do

dr. Urbino, da irmã Collecta e do marque^ da

Fo^^ principia, d'aqui a nada, a aborrecer- se do

assumpto Marianno. Quer novidade. Vem d'alli

a historia d'um crime hediondo^ que dá que fal-

lar para oito dias. Ao cabo d'esse tempo, a accu-

sação passou á Historia. .

.

— Tem rasão.
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— Está claro que tenho. Quer você saber ? Ha
muita gente que já barafusta e berra contra a

perseguição ao Marianno. Diz essa gente — que

aquelle homem está sendo o bode expiatório,

que ficou desacreditado e pobre, que os outros

estão de cima, com a barriga cheia, tendo-o

explorado e atraiçoado, e que se fazem pimpões
— estando a tremer de medo. Está você vendo

o reviramento da rica opinião publica... Quer

você que lhe diga uma coisa r

— Sei o que é }

— Sei. E' que ainda havemos de ver o Ma-

rianno. .

.

— Chamado como salvador ! E' isso mesmo !

— Se lhes derem tempo para isso.

Dois assumptos, que ao Porto interessam:

O caso do tal freguez da Junta Geral do Dis-

tricto. Esse é da competência do bispo Ayres

de Gouveia. Está em boas mãos.

O outro é a syndicancia ás coisas de Sala-

manca. Vejam lá como tudo esquecera, em har-
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monia com os usos da nossa terra I Esquecera

até que o salvador em chefe — o José Dias —
era o presidente da syndicancia! E agora, faço-

Ihes uma prophecia : — Tudo ficará em nada.

Creiam-me os Lumbrales d'esse Porto, e não

se esqueçam de pedir moralidade, por intermé-

dio da sua camará municipal. E' uma nota que

dá c/nc, — parece da fabrica do Cortez. .

.

A proposita de notas^ ahi teem uma de per-

feito cómico :

Em toda a linha da imprensa de Lisboa er-

gueu-se feroz berrata contra a Companhia do

Gaz e o contracto que se fizera entre essa com-

panhia e a camará municipal.

O Supremo Tribunal Administrativo annulla

o contracto, pelo qual a companhia perdoara

ao município loo contos em divida.

A camará põe as mãos na cabeça.

A companhia dá pulo, de satisfeita.

A imprensa. .

.

Que até parece uma magica!

16
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XXXIX

i8 de Fevereiro^ i8g2.

[a feliz situação que os senhores estão ven-

'^'l do, é matéria para distracção agradável isto

de colher impressões publicas. Ha três ou qua-

tro dias, que eu, farto das impressões particu-

lares do philosopho Tibério, evito a presença

d'esse amigo, para que se não dê o caso de nos

aborrecermos da amizade, e vou-me a ausculcar

os conhecidos, pela Avenida, pelos cafés e pe-

los theatros. Divertido planeta !

Hontem, no theatro da Avenida, chamou-me

d'um camarote — estava eu na plateia— uru ra-
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tão meu conhecido de ha trinta annos, dos tem-

pos do collegio dos Lazaristas. E' um ropaz ri-

co, jovial, indifferente ao que vae pelo mundo,

se os casos lhe não produzem sensações gratas.

Mas é instruido e nada tolo o egoista. Conhece

a vida e os homens — e d'ahi lhe provém segu-

rança—e naturalmente longa vida com feliz mor-

te.

Chamara-me elle, para conversarmos. Falta-

va-lhe a companhia aprazada para o espectácu-

lo. Veiu a tempo o convite ao meu aborreci-

mento. Fui para o comarote do homem, e alli

nos demos a cavaquear sobre tudo isto.

Fiz-lhe eu observar a ialegria d'este bom povo

justificativa de todas as reducçÕes imagináveis.

Elle encolheu os hombros — movimento que

tem o cunho nacional —já repararam?— e com-

mentou :

— Essa extranheza provém de você não lan-

çar em conta, para a sua ctitica, o factor es-
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sencial do sentimento e do procedimento do

nós todos.

— Conte lá isso I

— Em tempos, o Ramalho e o Eça, n'uma

grande troça aos brazileiros, insistiram n'um fa-

ctor similhante : o brapleiro dentro do indivi-

duo^, a fornecer assumptos para a critica das

Farpas. Nenhum dos dois homens de lettras

pensava em que o besiino impiedoso teria de

modificar aquella palavra, para nos definir com
justiça. E' o poriugue:^ que nós cá temos a con-

ter-nos, a impellir-nos, a atordoar-nos, a rela-

xar-nos e a apodrecernos. Não sente mau gosto

na bocca ? Não tem mau hálito, uma vez por

outra ? E' o portiigue^ que se decompõe e que

para logo é substituído, meu patriota! Eu sinto

cá dentro esse trambolho. .

.

— Parece-me que também sinto, agora que

você me fallou n'isso !

— Pois é claro. A gente vê o paiz tão perdido

como um homem com familia, sem emprego,

sem credito e sem vintém. N'estas condições,

apparecem-nos, ha um anno, uns salvadores mais

ou menos intrujões, ou patetas das luminárias.
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Seria racional, como o instincto de conserva-

ção, que a gente se revoltasse contra as expe-

riências com rabo -leva de desenganos, e inli"

masse esta malta a mudar de vida, ou a pôr-se

ao fresco. Vem-nos esse pensamento, como o

desejo de tomar um banho, depois de uma noite

de comboio. Mas de repente prende-nos uma in-

decisão. E' o portugue^ que rabeia dentro de

nós e que amassa, para nos entreter o organis-

mo, um pastelão de mandria, scepticismo, ca-

loteirice e pouca vergonha, salpicadinho de

phrases como estas : Ora adeus ! — Entre mor^

tos e feridos ... — Que diacho ganha a geme em
se ralar f ! Isto é a canella em pó, 6 a grangeia

com que o gajo enfeita o pastelão. Você não

sente uma coisa que se chama apa f

— Estou sentindo.

— E' o poríugue^. Tome você o sal de fru-

ctas especial : leituras sólidas, convívios esco-

lhidos entre os intelligentes e honestos, isola-

mento regular. Como diabo se hade ser um
homem forte, passando-se a vida na janella, a

cuspir de nojo sobre o desfilar dos gatunos que

vao para o mastro de cocagne e sobre as tipóias
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que conduzem banqueiros, syndicateiros, pan-

tomineiros políticos e toda essa malandragem

que tem fianças caras, no rosto uma chapa de

estanho e na alma uma esterqueira? E não quer

você que o porlugue:; nos arranje cá dentro o

pastelão ? !

— Acho rasoavel a theoria. Mas que sairá

d 'isto ?

— Que diabo quer você que saia d'isto? Você
lembra -se do Portugal Contemporâneo de Oli-

veira Martins e do p^nto de interrogação que fe-

cha a obra ? O homem esperava pela traducção,

em factos, de um pensamento ainda indefinido.

Conviveu com o Anthero de Quental, o mais

potente espirito que n'este arminho de estupi-

dez nacional poz uma nódoa de Revolução. Con-

viveu com esse mestre, e não soube arrancar ao

auctor do T^ortugal perante a Revolução de

Hespanha um pensamento definido, de regene-

ração e de redempção I Que lhe parece a você

que tem lá dentro esse philosopho, esse histo
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riador, esse critico, esse financeiro, esse salva-

dor ? Tem ou não tem o portugue^ f

— Acho que terá dois portuguei^es.

Riu-se o hornem. E como o espectáculo aca~

basse, accrescentou :

— Vamos nós ceiar ao Leão. O que tiver de

ser hade ser. . .

Uma phrase que cheira ao pastelão

!
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XL

2/ íií Fevereiro, i8g2.

{©EAGEM diversos órgãos jornalísticos, de feição

*=!>)( conser/adora, contra as demasias de lin-

guagem da imprensa republicana, e pedem re-

pressão de taes desmandos. Conheço pessoal-

mente um dos jornalistas empenhados na santa

obra de repressão. E' um bom homem, illustra-

do, correcto observador dos seus deveres civi-

cos e de familia, vaccinado, barbeado e es-

canhoado a tempo. Muito severo em pontos

d'honra e em virgulas de probidade. Ai da creada

de servir que lhe metter a unha no bacalhau
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cazeiro! Não se livra da policia, nem dai preven-

ção nas gazetas !

Este bom homem tem crises de relaxação e

applica-as ás coisas publicas, em circumstancias

de utilidade partidária. Extrae do seu mal todo

o be77i relativo. Lembra-me um velho amigo

meu, incapaz, por timidez, de pedir cinco tos-

tões emprestados, e capaz de tudo quando es-

tava bêbado. Sciente do caso, aproveitava a be^

bedeira — para pedir duas libras. O meu jorna

lista aproveita as crises do caracter—para pedir

uma rolha para os collegas que lhe prejudicam

o partido.

Produz-me ás vezts uma espécie de hesitação

a segurança, o aprumo de certa gente. Esta

confissão ingénua põe a mira na absolvição dos

meus peccados. Vem a propósito da firrr.eza com
que outro jornalista, o sr. Carrilho dos orça-

mentos, exhorta diariamente, na sua gazeta, os

partidos e os jornalistas a que se abstenham de
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accusações n'esta occasião. E' no coice d'este

benemérito que vem o outro — o das crises re-

laxadas,— a pedir embargos ás reclamações da

opinião publica. Pelo menos, nesta occ:isião.

Parece que não é este o momento histórico,

approvado pela boa critica, para a liquidação

de graves responsabilidades. Consiste a obra

patriótica, na opinião d"estes varões, em assistir

serenamente ao esphacelamento, em sorrir á

crápula, em fechar os olhos aos factos consu-

mados^ em abrir caminho aos gordos traficantes

que tropeçaram na rede da justiça, em pôr as

mãos nos ouvidos, como mulher honrada ao

transitar pela viella infame, em evitar o escân-

dalo prejudicial... aos meliantes: em coUabo-

rarem pelo silencio, nas impunidades, os que

não collaboram nos roubos, no regabofe e nas

devâsidões.

Tal a obra patriótica indicada como sensata,

apregoada como justa, imposta como urgente,

pelos moralistas conservadores aos protestantes

descomedidos! E um dos apotolos, sobresal-

tado pelas nuvens negras, que se acastellam no

horisonte que nós sabemos, explana sem ro-
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deios a base dos seus terrores, quando nos diz:

— «Deus sabe aonde nos levariam as retaliações!»

Aonde? Parece que á Penitenciaria. Mau des-

tino !

Ha vinte e dois annos que eu faço jornalismo.

Principiei o fogo contra Teixeira de Vasconcel-

los : depois contra Gamillo Castello Branco ;
—

o primeiro foi mais tarde um bom coUega meu;

o segundo foi meu mestre e meu amigo. Tive

por companheiros, ás vezes por adversários,

combatentes como Urbano Loureiro, como Gui-

lherme Braga, como o velho Sousa Monteiro,

—

um rude athleta ! — como Alfredo Carvalhaes

e Agostinho Albano. . . Tenho atacado de fren-

te os mais temidos ; nunca voltei a face ás re-

presálias. Tenho o dever de amar a profissão

que me fez homem e tenho direito de morrer

na brecha do baluarte que nunca deshonrei. Não

falo dos sacrifícios feitos, porque lhe devo tudo

— e mais ainda. Quero dizer apenas que ao ter-

mo d'essa carreira, desilludido, fatigado, abatido

antes da hora, eu seria um imbecil, se não co-
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nhecesse os direitos da minha classe, e um mi-

serável se lhe discutisse a elevação. Não careço

de manusear um código especial d'es5es direi-

tos; a noção d'elles está viva e palpitante no

meu espirito , e sobre os abusos do jornalismo

d'hoje, eis o que eu penso :

Não ha leis repressivas que possam pôr-lhes

embargos. Derivam-se dos factos em discussão
;

acompanham-n'os fielmente. Destruídos ou ate-

nuados os factos, a critica tombaria ao vácuo.

Não é mais fácil ao poder o destruir os suppos-

tos abusos da critica, do que lhe seria mutilar a

sombra d'um edifício, ou a sombra de um ho-

mem. Reclamar a suppressão ou repressão cons-

titue para o moralista um desastre e uma des-

honra : documentos de pobreza de espirito e de

indignidade profissional !

Uma procuração grave dos habitantes de Lis-

boa — reíiro-me aos burguezes conspicuos —
está sendo a revolução que se espera d'uma hora

para a outra. Quem faz a revolução? Uns dizem
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— que o governo ; outros dizem : o sr. Lopo
Vaz. E o meu amigo conselheiro Figueiredo, re-

ceioso das perturbações publicas e pouco crente

na efficacia dos policias, tomou uma resolução

radical : metter a D. Violante em casa da fami-

lia — com as suas três filhas— 'fQue sempre fa-

zem companhia umas ás outras !»

Tibério amontoa em casa provisões de bocca.

E' incrivel o que o philosopho tem gasto em gé-

neros de mercearia. — «Se os tempos melhora-

rem e a revolução não vier, dizia-me elle ha

dias, ainda venho a fazer negocio com os co-

mestiveis \»

A tal revolução, dado que tenho o carimbo

José Dias, á destinada a motivar uma dictadura

e successivas medidas de repressão. Com a mar-

ca Lopo Vaz, tem por fim sacudir do poder os

últimos nephelibatas, em nome dos direitos dos

partidos.

E tudo isto se annuncia, n um tom entre pa-

covio e assustadiço, com seus laivos de troça
;

e tudo é possivel que aconteça. Os senhores não

conhecem o seu paiz ?
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XLI

25 de Janeiro, i8g2.

.^ÍIm caso tocante, que me enterneceu a lagri-

''^^ ma, foi o da resolução do patriarcha de

Lisboa, — pedindo que o não livrassem de con-

correr para as urgências do thesouro, com o seu

desconto de 20 por cento. A gente olha para ci-

ma e depois para baixo, e mal comprehende o

como os grandes exemplos são entre nós tão

custosamente aproveitados e tão incorrectamen-

te seguidos ! Vede vós aquillo da familia real, a

sangrar-se na lista civil como uma catita, e ago-

ra o prelado lisboeta a abrir o pé de meia com
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uma generosidade que até lembra um batoteiro;

e depois olhae-me para esses carteiros de má
morte a carpirem suas misérias, recusando-se ao

pagamento dos direitos de mercê, sob o reles

pretexto de que os não devem e de que terão

de recorrer á caridade publica — para si e para

a familia — se os obrigarem ao pagamento de

taes direitos !

E' o egoísmo das classes baixa?, a peior das

lepras ! Ainda hontem á noite, o conselheiro es-

pecialista em unhas encravadas^ rigido rr.armello

que embalsama a copa do Popular^ flatulejava

á porta d'uma tabacaria :

— O organismo social e^tá sendo corroído

nas partes baixas por uma lepra assustadora,

felizmente locaiisada. Em cima., ha saúde e con-

dições de reacção benéfica. E' preciso esborra-

char o que está em baixo, com podridões e

tudo 1

Ao que o Izidro, chefe de repartição muito

bem conceituado, com o simples fraco da do-

brada, accrescentou commovido

:

— De que eu tenho medo é dos tomates !
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As classes baixas não andam satisfeitas, e seu

azedunae é pouco patriótico. O orçamento d'um

carteiro dá cinco mil réis mensaes para susten-

to e vestuário d'uma família. E' pouco, se atten-

dermos a que uma cavalgadura da casa real,

sem encargos de familia, nem de roupas bran-

cas e outras, come em palha e favas quantia

muito superior. Mas nem todas as creaturas vie-

ram a este mundo para cavallos reaes, ou mulas

do patriarcha de Lisboa. São fados, condões da

sorte, que é preciso acceitar com resignada phi-

losophia. Ainda um dia d'estes o philosopho

Tibério me dizia, ao ver passar a equipagem

real

:

— Bonito e invejável destino!

— O do rei ? Olé! Um destino catita

!

E o philosopho, atalhando :

— Qual ! o de cavallo do rei !

O que falta aos miseráveis famintos é quem

^1
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os leccione em philosophia conformada. Tudo
n'este mundo é harmónico, desde a cabeça de

Kant, á cabeça do burro, — vejam o poema de

Victor Hugo. Perturbar protestando é trabalho

de paixões ruins. A observação de Tibério so-

bre a posição social do quadrúpede não é es-

guicho afelcado de alma invejosa; é uma affir-

mação pacifica de honesta comprehensão. O
cavallo de sua magestade está acima do car-

teiro e do operário, em regalos e em considera-

ção /7e5Soa/. E' sustentado com bizarria, vigiado»

tratado, lustrado e tolerado. Não quero gra-

dual-o n'um quadro de funccionalismo; mas não

hesito em reconhecer que a sua sorte é muito

superior á do segundo official sem accumula-

ções.

Não ha professor distincto vivendo do seu or-

denado exclusivamente, nem escriptor illustre

vivendo da sua penna, que não tenha o direito

de invejar as regalias d'um lacaio do paço, ou

as d'um familiar do prelado. A harmonia social

estabeleceu as coisas d'este modo, e deixou aos

loucos o recurso de se admirarem e aos espíri-

tos sensatos o dever de esclarecerem tudo.
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Esclarecer— como? Definindo, classificando.

Um simples trabalho de nomenclatura.

Só ha gordos e magros.

Deus é o grande gordo. O diabo é o grande

magro. Vejam bem o resultado da revolta: um
lá está no ceu, a mandar-nos massa de conse-

lheiros e a receber a adoração dos mortaes ; o

outro é a execração do bispo Américo e já era

a quezília de minha avó. Lá está na Penitencia-

ria dos abysmos !

Com o primeiro estão os papas e os reis, os

prelados e os generaes, os ministros, os cóne-

gos, os banqueiros, os cavallos reaes e as mulas

prelaticias e os lacaios do tom.

Com o outro estão os invejosos, que é preci-

so converter em conformados, — a não ser que

se convertam em gordos. .

.

Se depois de meditarem estas reflexões sere-

nas, que me atrevo a julgar sizudas, os carteiros

ainda não comprehenderam porque devem, elles
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e a família, agonisar na miséria, para cobrir os

buracos abertos por infamissimos tratantes, eu

desde já renuncio á tarefa de catechisal-os.

Na qualidade de magro, tive de orientar-me se-

riamente, para não resvalar aos destinos de Lú-

cifer. Quando uma veliia cólera ameaça invadir-

me o espirito, ponho-me a quebrar pinhões com
um martello e a recitar a Doida d'Albano. Se

pensamentos de ódio me impellem a projectos

vingativos, doume a desenhar á penna a cabe-

ça do T^ina — esse jornalista! — e depois re-

corto á tesoura, orelhas de burro phantasticas...

para lh'as collocar devidamente, no dia da jus-

liça social.

E assim vou matando as paixões,— como ou-

tros, a comer tremoços, matam a fome.
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^.6 de Fevereiro, i8g2.

iz;a-me hontem á noite, no café Leão, um
^^ dos Íntimos dos actuaes governantes,—um
bom e intelligente homem :

— A ideia que eu formo de indo isto é a que

formam os homens do governo. Os partidos—
os taes — estão mortos. Nem o paiz acceitaria

hoje a chamada d'um Serpa ou d'um José Lu-

ciano ao poder, nem o rei os chamaria ao paço,

para formarem governo. Veja você como o ins-

tincto de conservação tem inspirado esse rapaz)

levando o a resolver as crises sem consultar os

taes chefes ! Todavia, os espiritos mais flaos da
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regeneração e do progresso estão convencidos

de que uma conbinação entre os dois partidos

dará em terra com o governo actual, logo que

a situação financeira torne possivel a restaura-

ção de folia,

— E' evidente.

— Sem duvida alguma. Mas o peior para os

calculistas e para nós todos (é um monarchico

quem fala), o peior e o irremediável é que já
não sojHOS nós quem governai As condescendên-

cias da coroa e do poder executivo já não são

condescendências. Vamos na onda, m,eu amigo !

Veja você os terrores originando fraquezas ines-

peradas : é a camará dos deputados acceitando,

trémula e abatida, a proposta da accusaçâo do

Marianno ; é o presidente di camará dos pares

encafuando o Cortez no Limoeiro ; é a appela-

ção para o paiz — para a indulgência e para a

bondade do paiz, — afim de que os sugados

addiem a liquidação dos seus aggravos ; e a

appellação é formulada no momento preciso dos

extremos sacrifícios !

«Péssimos symptomas 1 Na corrente histórica

das expiações, a resistência dos altos accusados
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reveste especial grandeza, embora opponha fra-

cos embargos— embargos de momento—á obra

purificadora. Mas isto que nós vemos lembra-

me o Jogo da pélla, a apostrophe de Mirabeau

e a decisão de Luiz XVI : — «EUes não querem

sair? Pois deixal-os ficar!» Um pas60 em reti-

rada — com o abysmo por detraz de si 1

— Tem razão. E se você os ouvisse 1. .

.

— Tenho-os ouvido. Ha por ahi muitissimos

sujeitos que elaboram orçamentos particulares

sobre operações do Marianno — quando elle fôr

chamado ao poder. Ha quem se ria d'esses

homens, menos dignos de riso do que o paiz.

São os velhos costumes de tolerância e de

relaxação do povo portuguez que auctorisam

e justificam aquellas esperanças. Ha alli boa-fé^

se o termo é admissivel em taes monstruosi-

dades

— Está adraittido.

— Ha politicos, financeiros, homens de syndi-

catos, jornalistas e galopins, que esperam do

Marianno, do José Luciano e dos regeneradores.

Esperam ... o quê ? A resurreição da vida pan-

dega. Estes odtiam de morte o actual governo,
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que tem para os monarchicos o inconveniente

de parecer dirigido pela opinião republicana, e

para os partidos avançados a desgraça de pare-

cer o ultimo baluarte da monarchia. .

.

Proseguiu :

— Vejo que estamos d'accordo. Pergunta-rae

você agora se eu considero em absoluto impos-

sivel tal resurreição. . . Se o nosso paiz se rege

ainda na Historia pelas leis d'uma evolução po-

sitiva, a resurreição é impossivel, o reinado dos

devoristas acabou, e as transigências do passa-

do com as exigências da opinião representam o

primeiro passo d'um viver novo^ cruzando-se com
o derradeiro da vida velha. Mas, se eu me en-

gano : se o paiz adormece, mais uma vez sobre

os louros das suas conquistas, ao sabor dos em-

busteiros : se paga sem condições : se renuncia

ao direito de fiscalisar e ao direito de julgar, é

porque chegou a sua hora. Gahirá espapado em
lama, e, sobre o cadáver e o lamaçal, os Marian-

nos e os outros serão mosquitos que a Givilisa-

ção nova porá em fuga — quando expropriar o

monturo I
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—Ha uma coisa que vocês devem temer den-

tro do seu partido: são as impaciências. O peior

trabalho dos republicanos está feito. Desbrava-

ram. Mas os trabalhadores, os martyres d'essa

obra pertenciam ainda a uma forte geração. Sa-

biam expôr-se ao perigo e occultarse aos trium-

phos ephemeros. E souberam esperar, e muitos

morreram esperando, classificados lunáticos e vi-

sionários nos intervallos benévolos da investida

calumniosa e infame, que os não poupou. O im-

pulso está hoje dado, e o trabalho é de simples

vigilância : cuidar em que esse impulso não

afrouxe. Já não ha propaganda a fa^er, nem ar-

tigos de fé a formular. Agitem e mantenham a

agitação. Conservem o culto dos seus heroes

mortos ; é o premio que teem a esperar os que

se sacrificam. Mas não percam tempo em apo-

theoses do que passou. Notem que os homens
perdidos são activos. .

.

— Que diacho o prende, a você, a essa gente?

— Bagatellas! Sentimentalismo! As relações

pessoaes, os costumes velhos, o culto do passa-
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do ! Você tem o tabaco — que lhe deteriora o

estômago, que lhe enfraquece a vista, que lhe

perturba o cérebro, que o emmagrece e o exte-

nua. . . Sente-lhe os perigos e os inconvenien-

tes, e não se desprende. Eu tenho em mim o

monarchista. .. Sinto lhe as injustiças, e vou fi-

cando. Que seria da harmonia geral^ sem as con-

tradições ? ! . .

.
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XLIII

^ íife Março, i8g2.

fGORA, que a loucura obrigatória entrou nos

domínios da expiação, vá lá um relancear

d'olhos sobre os apontamentos colhidos n'estes

três dias :

O meu cubiculo de trabalho tem uma janella

sobre uma das mais afamadas ruas do caracte-

rístico Bairro Alto. E' a rua da Atalaya, no re-

canto que volta para a rua da Rosa, — bons pe-

tiscos, vinho de Torres, Imperias de saia en-

gommada e fadistões de melena barjonacea, res-

mungando ao som da banza melancólica :
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Seja esta a primeira cantiga

Que n'este auditoiro canto !

Bonito espectáculo de cada hora; mas no do-

mingo foi muito divertido. Elias vestiram-se de

faias^ e elles vestiram-se de messalinas — e tudo

bêbado na rua, a pedir esmola !

Saio do triste bairro e vou-me a fazer a Ave-

nida. A meio caminho, alli no Rocio, toca-me

no hombro um individuo conhecido. E' um ve-

lho democrata, muito intelligente, ex-conspira-

dor, escriptor distincto e autor de livros notá-

veis, saboreados pelos entendidos. Diz-me elle

que saiu de casa, para ver a Cãra do povo. Eu
também saíra para tal fim. Vamos lá a ver a

cara d'elle

!

Cara que não é a mesma do anno passado.

Não é porque se afigure mais velha, nem mais

irritada, nem mais emparvecida. E' um mixto de

fadiga, de relaxação e de apoquentações mys-

teriosas. Lembra um devasso intimado por uma

i
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querida a pagar-lhe uma ceia e resignando se a

pagal-a, sem ter vintém. A nota predominante

das festas é uma pelintragem sinistra. Uma fi-

gura d'uma dança pede-me esmola :—.Ainda que

seja cinco réisinhos ! . .

.

Diz-me o velho democrata :

— E' ponto assente que lá em cima descon-

fiam do José Dias. Sempre desconfiaram d'elle-

De modo que o paço de Belém destacou o Oli-

veira Martins para o vigiar, e o da Ajuda desta-

cou-lhe o bispo

.

.

.

E, fazendo-me parar :

— Li a sua ultima chronica. Não é nada do

que lhe disse o tal amigo dos ministros. Não

obedecem á opinião, a não ser apparentemente.

Quem manda é o Lopo Vaz — e só elle 1 Nada

de confiar em palliativos !

Vamos subindo a Avenida, e o meu velho

amigo pergunta-me :

— Você conhece um trabalho do Anthero do

Quental sobre a Revolução de He^panha ?
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— Conheço. Quiz vulgarisal-o em jornaes,

quando o Anthero morreu. Não tinham espaço;

estava todo tomado pelo Grandella.

— E' natural. Pois esse trabalho do "Anthero

é um guia, não o temos melhor, para os repu-

blicanos portuguezes^ a contar do dia em que

triumphem. Digame : você gosta de Robes-

pierre ?

— Conforme. Como nivelador^ continuando a

obra de Luiz Xí e do Richelieu, não ha que se

lhe dizer. Como destruidor da ideia federativa-)

nas pessoas dos Girondinos, foi o algoz da re-

publica. A culpa é do Rousseau. Não percebo

porque é que o Michelet chama bastardo de

Rousseau ao auctor dos direitos do homem. Era

filho legitimo !

— Estamos completamente d'accordo. Uma
republica unitária é um prato servido á primeira

durindana ociosa. Você não onviu a berrata

contra a republica federal brapleira ! Eram as

esperanças n'uma restauração^ que se afunda-

ram. Tudo isto é palpável, evidente, lógico, im-

placável. E, todavia, é preciso repetil-o sem tré-

guas, sem descanço f



271

— Tem razão. E que me diz das medidas sal-

vadoras ?

— Comedia! Não salvam coisa alguma, Vamcs

ind) á mercê do destino !

...Passou a terça-feira. A tarde, veiu animação.

No Chiado, onde eu me installei na casa da Flo-

rista Franceja, sobreveiu delirio, ahi pelas 4

horas da tarde. Em tremoços, bisnagas, rebuça-

dos, violetas e cocottes (balas de papel, com pós)

gastaram-se muitas centenas de mil ráis. Ao
anoitecer, os burguezes que passavam, olhando

para os destroços da lucta^ commentavam cir-

cumspectos :

— E tanta gente sem pão !

Era só phrase, mas de bom eíTeito !

Acabo de estar com um politico, um ex-mi-

nistro.

Diz-me elle :



— As medidas de fazenda... Já não creio n'el-

las. l^âo salvam coisa alguma (parece o velho

democrata). Vamos indo á mercê do destino

(como diz o velho democrata) . .

.

E o velho general progressista, de quem lhes

tenho fallado, disse-me esta manhã, satisfeito :

— Isto não vae mal. Arranja-se dinheiro para

o coupon. As medidas de fazenda são uma his-

toria ; TD2iS sempre resultam umas verbasinhas.

Aquelles diabos vão á terra, e depois — temos o

José Luciano !

Vou procurar o Tibério.
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XLIV

IO de marco, i(

/I::Im dos homens mais honrados que eu tenho

'i^. conhecido, o Rosalino Cândido de Sampaio

e Brito, contava me um dia o seguinte caso :

— Eu sou na Beira Alta o legitimo proprietá-

rio de uns bens de que se me apoderaram uns

parentes afastados. Teem-se-me offerecido vá-

rios amigos meus, jurisconsultos distinctos de

Coimbra, para me fazerem entrar na posse d'es-

ses bens, mediante um processo em que eu não

dispenderia coisa alguma. Os bens convinham-

me, porque eu vivo somente das minhas publi-

18
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e que os

taes indivíduos, que me lançaram mão d'elles,

não teem mais nada, para viver. N'estas cir-

cumstancias tenho-me recusado a proceder con-

tra elles. Você decerto fazia o mesmo, hein?

— Eu... conforme! Se elles me houvessem

despojado. .

.

— Pois sim; mas o facto de elles me haverem

despojado não me auctorisa a ser deshumano!

Homem pouco pratico^ como eu sou, não pen-

sei em acolchetar a palavra tolo no philosopho

:

antes me dei, commovido, a admirar aquella

grandeza, reconhecendo, uma vez ainda, que não

ha primores de espirito capazes de maravilhas

como os que sôe produzir um coração generoso.

É a propósito do espectáculo que me tem

n'estes últimos dias deliciado em Lisboa. O es-

pectáculo vae acabar — o da generosidade dos

humildes e dos anonymos. Principia o da cari-

dade official e das manifestações dos altos phi-

lantropos. Na terça feira de Carnaval, principal-
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mente, viu se de quanto era capaz este povo :

sem garantia de trabalho, sem pão para o dia

seguinte e a despojar-se dos seus tristes cobresi

em favor dos infelizes desconhecidos, — que o

não espoliaram é certo, como no caso do philo-

sopho, — mas em todo o caso desconhecidos,

vivendo a longa distancia e de quem não teria

a receber agradecimentos. Todos davam ; ope-

rários, varinos dos jornaes, vendilhões ambu-

lantes, cocheiros de praça, soldados, policias

civis, mulheres perdidas... e todos elles vexados

por só poderem dar tão pouco

!

E emquanto elles davam a sua esmola, paga-

va-lhes eu o meu tributo. Era aquelle tributo

que nos põe frio na raiz dos cabellos, pallidez

nas faces e vermelhidão nos olhos, até que se

despedace n'um soluço a repreza das lagrimas

— as lagrimas nobres, puras e consoladoras

!

E é ainda a pedra de toque d'uma existência:

ser-se capaz de tal commoção. Em dado ponto

da vida julga-se o homem morto. Julga-se e
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cem as illusões, tombam as esperanças e vão-se-

Ihe resequidos os desejos á voragem da suprema

indifferença. Ha coração, ainda? Não ha já co-

ração, nem para a amisade, nem para o amor,

nem para as esperanças, nem para as ambi-

ções... Subitamente, tudo se reanima: sangue

que aquece e referve, cérebro que se exalta,

olhos que readquirem fixidez I É o grande qua-

dro humano que se desvenda — as dores dos

humildes, que choram e se entrelaçam, n'uma

resistência e n'um protesto, contra a fatalidade

do Destino!
*

Recordara se decerto de um poeta que ha

pouco perdemos, ahi no Porto,— um dos maio-

res entre os primeiros de Portugal. Refiro-rae

a Alfredo Carvalhaes, considerado um cynico

por alentados e circumspcctos mariolas da nossa

geração. Amámo-nos muito, e admirei-o muito.

Mas não é do poeta da Beatrice que eu pre-

tendo falar-lhes hoje; é d'um episodio em que

o cynico figurou. Abram as orelhas os circum-

pectos!
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Uma noite na Praça Nova, Garvalhaes diri-

gia-se do café Suisso a sua casa. Uma mulher

noctívaga abeirou-se-lhe, a formular convite.

Garvalhaes olhou para a mulher ; viu-a esquá-

lida, e seguiu caminho. A três oj quatro passos

de distancia, ouviu fallar a creatura. Olhou de

novo e reparou então n'uma creancita que ella

trazia pela mão. A mulher dirigia-se á creança

e dizia lhe :

— Não chores, filho! Havemos de ceiarhojei

Garvalhaes retrocedeu, entrou no café, pediu

um dinheiro emprestado, — o que lhe valeu gra-

cejos, a propósito da hora, — e entregou o di-

nheiro á triste mãe.

Não foi para casa. Sabia que me encontraria

n'outro café, a Águia d'Ouro. Subiu a rua de

Santo António e lá foi procurar-me á Batalha,

para me contar aquiUo.

— O que eu precisava de dizer-lhe a você,

explicava-me elle, não era a historia da minha
generosidade (e sorria com aquelle sorriso ini-

mitável). O que eu queria dizer-lhe era esta

coisa diabólica, que me acontece. Estou ha meia

hora dominado por um sentimento completa-
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mente novo para mim. E um composto de ale-

gria por ter valido á mulher e ao filho, de ódio

a toda esta corja a quem sfão indifferentes estas

misérias, de duvidas sobre essas coisas de Deus

e da Providencia, e de remorso por ter gasto

em porcarias, no café, um dinheiro que chegaria

para outras afflicções. Emfim, estou incommo-

dado com a vida
;
parece-me que ha n'ella coi-

sas fora da ordem I

Parados no largo da Batalha, conversámos

muito tempo, a propósito das taes coisas, sem

repararmos nos commendadores Antunes e Fel-

gueiras, que regressavam dos seus bordeis par-

ticulares, e que um ao outro diziam, olhando

para nós:

— Que farão alli aquellas firmas ?

!

Haverá três semanas, recolhia-me eu a casa,

uma noite, e alli em S. Pedro d'Alcantara uma
rapariga da vida airada, muito conhecida em
Lisboa, dirigiu se a mim, para me segredar que

sahira de casa em busca de um conhecido que

lhe dé5se dinheiro para comer — porque a fom
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lhe nào permittia pegar no somno. Eu ia com
pressa e fadiga ; liquidei o assumpto, dando á

esfaimada o que se lhe tornava urgente, e segui

caminho — a pensar n'outra coisa.

Duas noites depois, encontrei-a quasi no mes-

mo ponto. Ia vestida com luxo e muito alegre.

Fez-me parar, para me contar as suas felicida-

des recentes de aventureira e para me agrade-

cer o soccorro da ante-vespera. Rindo, accres-

centou

:

— Que afinal não foi a mim que v, soccorreu...

_ •?

— Eu fui direitinha a uma taberna do Bairro

Alto, comprar pão e um bocado de peixe frito
;

mas ao chegar á taberna havia ajuntamento.

Era um operário sem trabalho, que tinha ceiado

e que não tinha dinheiro para pagar. O taber-

neiro tinha chamado um policia. Coitado do

homem 1 tive pena d'aquillo tudo e paguei a

conta d'elle com o dinheiro que v. me tinha

dado. Fui para casa muito satisfeita e dcrmi bem*

Tinha-me passado a fome. Fiz bem ou não fiz?..»

Beijei-lhe a mão, e seguiu seu caminho cada

um de nós.
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i3 de Março, iSg2.

.-^•STÀO na berlinda o ministro da fazenda e os

'-^, banqueiros do Porto. Marianno de Carva-

Ihe, ou antes o ^Diário Popular^ consagra-lhes

medonhas troças, cuja auctoridade ninguém já

discute, mas emfim troças justificadas pelas im-

posições da moralidade enviadas pelos benemé-

ritos de Salamanca aos governantes e pelas af-

flições de ultima hora. Ha, sobretudo, um bote

de mestre que produz seguro effeito : é quando

o trocista convida o sr. Oliveira Monteiro, no

caso de o governo accudir aos bancos, a apre-
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sentar a folha corrida das direcções. A Compa-
nhia Real dos Caminhos de ferro, o Banco Lu-

sitano e os outros protegidos do ex-ministro

Marianno dão-se ares de vingados Estarão real-

mente vingados? Questão que o Porto resolverá

e que em Lisboa se discute por palpite

.

Estão d'alli os estrangeiros recemchegados a

Lisboa — os nossos credores — a assistirem aos

pormenores da derrocada. Causa orgulho ser

portuguez! O meu caro philosopho Tibério, que

eu hontem á noite encontrei no Aterro, a con-

templar o Tejo embravecido, disse-me com

muita convicção :

— Quer você acreditar? Quando encontro es"

trangeiros na rua, sinto-me corar, como se eu

houvesse feito um roubo e se me deparasse na

rua a victima d'esse roubo.

— Acredito. São modos de sentir. . . Quanto

a mim, dá se o caso contrario : quando encon-

tro um sujeito que me roubou, sinto que elle se

ri lá por dentro, e quem se sente vexado sou eu.
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Mas deixemos isso, e vamos ao que importa :

Que diz você ao espirito publico ?

— Está agora em phase curiosa. Fecha os

olhos, para não ver coisas feias. E* como os

amantes desconfiados e que não se attrevem a

espionar as suas bellas — justamente porque não

crêem na fidelidade, e como o sujeito com o or-

çamento escangalhado, que não ousa pôr os

olhos nas verbas, e se deixa ir, á espera do ines-

perado. Todos nós sentimos a aproximação do

terrível^ mas ninguém se põe em guarda ; nin-

guém crê na proficuidade da resistência. A gente

sente-se condemnada por uma lei mysteriosa.

Damos ideia de macacos que se afundam, com
as mãos apertadas nas orelhas !

Ha verdade nas palavras do philosopho. La-

vra um desanimo e uma desorientação que fa-

zem olhar o desfecho com um allivio,—o desfecho

temido e amado, desejado e repellido ! Quem
fez monopólio de fé e esperança foi o orçamen-

tologo Carrilho, director do Economista e olhei-
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ro das boas obras de ha vinte annos, ou quan-

tos sejam, dos nossos governos conspícuos.

Aquelle homem justo diz na sua gazeta— que

mal vae aos jornalistas republicanos em semear

o descrédito «e que seria mais nobre e fraternal

(boa família !) dissimular as faltas commettidas^

como se faz em todos os paizes, menos entre

nós.» Ao lado n'esta theoria de perdão põe a

affirmação solemne de que nem tudo está per-

dido aqui, e de — que muitos dos apregoa-

dos crimes seriam lá fora considerados simples

bagatellas. Vejam se um diabo d'estes não tran-

quillisa !

A denuncia dos culpados, segundo a theoria

d'este original marmello, importa o descrédito

do paiz. A cumplicidade com as ladroeiras, dis-

simulando-as, seria nobre e fraternal. O perfei-

tirsimo Código da Falperra !

O projecto das incompatibilidades, ha quatro

annos sustentado com uma honrosa pertinácia

pelo velho Gamara Leme, naufragou, como era
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de prever, nos escolhos das justas susceptibili-

dades. Tenho nos ouvidos as palavras do illustre

António de Serpa, esse reliquia regeneradora»

accusaado o auctor do projecto— de apresentar

uma lei de suspeição. Faz rir e chorar, este cy-

nismo ! Lembra aquella velhota que se me quei-

xava, um dia, de que alguém lhe chamara alc-

viteira. E dizia me ella, protestando: — «O que!

Só porque eu recebo um dinheirinho d'um se-

nhor^ para convidar uma dama a ir estar com
elle em minha casa um bocadinho, chamarem-

me similhante coisa ! Já viram um desaforo as-

sim ? !»

Mas a velha dizia o por innocencia. .

.

Fatigado e doente, hoie. Dêem licença que

ponha ponto.

C(X
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XLVI

18 de Março, j8g2.

fM Lisboa, como em tempos no Porto, abre-

se de quando em quando na imprensa jor-

nalística uma campanha contra as casas de jogo

Essas campanhas são improfícuas, porque os ai.

vitres são impraticáveis. Ponho de parte a falta

de confiança da opinião publica na sinceiidade

absoluta de alguns dos combatentes. Entre elles

pode realmente ter fallado, uma vez ou outra,

a voz do despeito de um jogador infeliz, ou a

voz d'um especulador. D'ahi, a quebra de ampla

confiança nas vozes desinteressadas que se fa-

çam ouvir sobre o assumpto.
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O qual assumpto me parece de fácil e prom-

pta discussão." E direi : de urgente solução, pois

que em problema o converteram.

E' sobre as exigências da Moralidade que se

requer a acção, violentamente repressiva, dos

poderes públicos contra o jogo. A exigência é

iníqua e é msensata. E' iniqaa, porque atropella

o direito, que assiste a cada um de nós, de dis-

pender o seu dinheiro como lhe aprouver. E' in-

sensata, porque não ha meio acceitavel de im-.

pedir que um jogador jogue, como o não ha

para obstar a que um fumador fume.

Desde que as leis da Moralidade não delegam

na acção do Estado o direito de supprimir a

prostituição com os seus abusos, pois que é

dado a um cidadão gastar, sem impedimentos

legaes, os seus haveres, — a sua fortuna, ou os

seus vencimentos — com uma ou com dez co-

coites^ a acção impeditiva contra o uso e o abuso

da batota converte-se n'um absurdo. Afora a

ruina pela prostituição, ha a ruina pelos cavai-

los, pelos comes e bebes, pelo jogo de Bolsa,
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pela boa fé em contractos, pela confiança nos

amigos^ — tudo isto sem garantia do poder, sem

acção impeditiva, sem fiscalisação official — e

sem razão que taes medidas justificasse.

Está-me lembrando o leitor o jogo das lote-

vias. E' a pedra de escândalo. Pois que o Estado

protege, fiscalisa e explora essa immoralidade,
achamo-nos no resvalo d^s conclusões praticas

substituindo a inútil declamicao.

Ha tempos, tive ensejo de falar sobre este

assumpto com uma auctoridade superior, de

Lisboa, um homem intelligente e esclarecido.

Disse-me esse homem que nunca perseguiria, na

esphera das suas atribuições, os jogadores — de

qualquer ordem que fossem, e justificou a sua

resolução, por uma série de considerações que

estavam já no meu espirito e das quaes se de-

riva naturalmente uma solução pratica. Tenho
summo gosto em offerecel-a, em horas afflicti-

vas, aos financeiros do paiz.

Por decreto especial, as casas de jogo passa-

19
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riam a ser matriculadas e fiscalisadas . Essa fis-

calisação teria por fins — a rigorosa exclusão

dos menores e das mulheres, a manutenção da

ordem e a verificação das receitas.

Sobre essas receitas, no seu resultado mensal,

estabelecer-se-hia a taxa de 20 00 d'imposto.

No caso de preiuizOj ou de falta de receita, o

Estado receberia apenas o imposto especial de

licença^— addicional, em todo o caso, á taxa a

que alludi. Os fiscaes das cazas de jogo seriam

empregados de confiança da auctoridade civil,

rerrunerados pelo ministério da fazenda. A es-

cripturação da casa de jogo estaria subjeita a exa-

me extraordinário por parte da auctoridade res-

pectica.

A amplíssima liberdade concedida ao publico

jogador do monte e da roleta, etc, liberdade

egual á que disfructa o publico jogador deleté-

rias, provocaria sem duvida resistência e pro-

testos, em nome das casas de beneficência — por

parte dos cambistas e dos cautelleiros. Creio

mesmo que existe um syndicato de loterias, as-
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sáz poderoso pelas suas relações e pelas suas

influencias, para fazer vacillar um ministro bem
intencionado. Mas a esse argumento responde-

riam os legisladores e o ministro— distribuindo

uma parte do imposto sobre as casas de jogo,

em beneficio dos taes estabelecimentos. Suppo-

nho, de resto, que os emprezarios das loterias

não soífrenam graves abalos na sua costumada

clíenttílla.

Mas, para o fim de completar a rejo- mi em
nome da moralidade^ do b m senso e da economia

do pai:;^ as loterias estrangeiras, que arrancam

annualmente a Portugal milhares de contos, sem

a desculpa de protegerem a beneficência portu-

gueza, seriam immediatamente supprimidas. No
caso em que tal medida de suppressão se tor-

nasse vantajosa para as loterias nacionaes, a

ponto de as não prejudicarem as casas de jogo^

e por conseguinte sem que as casas de benefi-

cência houvessem de soffrer por tal motivo — a

parte do imposto sobre as casas ce jogo desti-

nada ás casas de beneficência, reverteria em
proveito do thesouro.
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Parece-me tudo isto realisavel sem grande es-

forço. O que me afigura inútil são as campanhas

de rhetorica abertas contra o jogo e os jagado-

res. Inútil —com o aggravamento de suspei-

ções da opinião publica.
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25 de Março ^ iSg2.

.^1m fdcto que obteve um êxito de sorriso ve-

''^ Ihacaz foi a súbita transformação das co-

Jeras do Diário Popular^ e das suas prophecias

de horror, em palavras de esperança e de alento

e de conforto, dirigidas a governados e a gover-

nantes. E' no seu artigo de ante hontem (sexta-

feira). Foram-se os toques pavorosos do som-

brio quadro: a perspectiva da fome, da miséria,

da anarchia, da perda da independência. Temos
grandes recursos. O governo já não é imbecil,

e a todos cumpre ajudai o. Cuspo nas mãos, e

á obra 1



294

E abril á porta (por signal^faço annos no dia

24 : declaração que leva agua no bico)! E' o abril

florido do coupon tenebroso, das reducções nos

vencimentos, do novo augmento de preços nos

géneros de primeira necessidade; é o varrer de

feira, com intimações de silencio do festejado

Karrilho dos orçamentos aos esfaimados e a

todos que protestem, e com a nomeação de go-

vernadores civis d"uma cana, com a divisa Ou
cova ou dente !

Ha vinte annos e coisa que eu oiço exclamar,

a propósito das situações tempestuosas: Esta-

mos no principio du fim ! Do meu ponto de vista

especial, tendo visto muito mundo purtugue^^ a

noim me quer parecer que esta agonia ha de pro-

longar-se, com muitos lances e phases de pan-

tominice, de gatunagem e de phantastico des-

caramento. Ha, superior aos episodio";, aos cal-

cules e ás previsões, aos desânimos e aos phrene-

sis, a solução inevitável — o facto histórico, que

não pode ser illudido, mas que pode ser adiado

pela relaxação. E' essa relaxação que cumpre

combater. Agitar, conservar o alarme — eis a

obra urgente e a obra de cada dia. Judo o níiais
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que o oceano varre...

Estaes lembrados d'uraa individualidade cele-

bre na historia das conquistas liberaes de Por-

tugal : refiro-me ao marechal Saldanha. Este

eminente soldado possuia limitados recursos

monetários e um coração generoso. Uma legião

de velhos companheiros d'armas do marechal

appellava a toda a hora para a sua bolsa, alle-

gando as ingratidões da pátria. EUe soccorria

todos, e como o soldo não bastasse á sua pro-

digalidade sympathica, lançava- se nos expedien-

tes : saccava sobre a Pátria constantes remune-

rações dos seus antigos serviços. Conta se que

nas embaixadas devorou milhões, ameaçando os

governos com o seu prestigio militar.

Foi discutido, acremente commentado e vitu-

perado o insaciável e turbulento soldado. Mor-

reu pobre, na embaixada de Londres, se justa-

mente me recordo. Fechou-se o terrível sorve-

douro^ mas não avultaram as riquezas' publicas.

Foi o ultimo homem dos tempos épicos. De-

pois d'elle, surgiram os Saldanhas sem espada,



sem tradições gloriosas, sem prestigio e sem
grandeza nas loucuras:— os que ameaçam com
a intriga e com as injurias, e não com uma es-

pada gloriosa.

Vem a propósito, estas considerações, dos boa-

tos de revolução, por alguém forjados e sobre

os quaes uma folha de Lisboa derrama a se-

guinte luz, descrevendo o curioso especulador :

"A sua residência é em Paris, e o seu disfarce

é o de representante do governo portuguez

junto ao governo francez.

«Como não ha dinheiro que o farte, impro-

visa pavorosas na Hespanha e em Portugal, para

apanhar grosso estipendio.

«Ahi está a explicação dos boatos, que teem

corrido em toda a península, de manejos revolu-

cionários.

«.Cahirá o governo em gratificar com algumas

dezenas de contos o servço extraorjínario que

o seu agente acaba de prestar ás duas coroas da

península ?

«Se cahe^ estamos perdidos, porque vamos

ter repetidas tentativas revolucionarias, e repe-

tidos assaltos ao ihesouro.^j
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27 de Março, i8g2.

.^PoBRE O caso, muito controvertido, do proje.

'^ cto d'accusação do sr. Marianno de Carva-

lho, e sobre o procedimento da commissão d'in-

fracções^ devem ter notado que «não havia motivo

para a accusação e que não havia lei para o jul-

gamento». O motivo para a accusação está na

mente do paiz, incluindo o philosopho Tibério,

que ha um mez não me falia n'outra coisa. So-

bre a falta de lei falia o sr. Dias Ferreira, um
jurisconsulto de truz, respondendo no parla-

menío, em sessão de 19 do corrente, ao sr. Ca-
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mara Leme, sobre a lei de responsabilidade mi-

nisterial
;

«Com relação á lei de responsabilidade minis-

terial eu devo dizer a v. ex.* qae sempre foi

para mim desnecessária, porque, com a Carta

Constitucional e com a lei de i5 de fevereiro

de 1849, os desejos do digno par ficam comple-

tamente satisfeitos.

«Gomo V. ex.* sabe, a carta determina positi-

vamente quaes os crimes pelos quaes são respon-

sáveis os ministros de Estado, assim como qual

o tribunal que os ha de julgar, que é a camará

dos dignos pares, e, para que nada falie^ até

declara que o decretamento de accusação é uma
attribuição privativa da camará dos senhores

deputados, e que o procurador geral da coroa é

quem accusa

"Portanto, aqui temos o direito,, temos a com-

petência do tribunal, a competência do tribunal,

a competência da pessoa e os tramites do pro-

cesso.

«Por isso julgo desnecessária a lei a que o

digno par se referiu.»

. . .Alais não 4isse. Devemos notar que por esça
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occasião suspendeu o Diário Popular os seus

ataques ao sr. Dias Ferreira — a quem chamara

idiota .

Juntae aos autos !

Continua pelas ruas de Lisboa a procissão dos

operários sem trabalho. Do facto já o egoismo

indígena extrahiu assumpto para uma phrase

commoda : — «Ha muitos vadios á mistura. o E
para não se deixar illudir, o finório não soccorre

ninguém.

Este processo tem um cunho nacional. O nosso

burguez é eminente em fabricar phrases de

grande ntilidade pratica. Vem a crise financeira,

e o sujeito explora-a immediamente em face de

um faminto que lhe pede lo reis : — «Se você

soubesse o que por cá vae l . . . » Bons patifes !

Pois é verdade: continua a procissão lamentá-

vel Centenares de homens andrajosos, lividos)

com o aspecto pungentíssimo do soffrimento,

giram das unhas molles do nobre ministro do

reino, para as do chefe do districio de Lisboa,
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com guias ou sem ellas — como se diz das iscas.

E' lastimoso, e pelos modos os srs. dos partidos

acham que é perigoso, visto que no parlamento

e nas gazetas dizem e escrevem coisas circums-

pectas. Falia se muito nos deploráveis excessos

a que a fome pode levar os famintos, a canalha

sem pão e sem freio, e o conselheiro Figueiredo

lê todas as noites á família os artigos do Popu-

lar sobre os anarchistas e não se esquece de

recommendar á creada muito cuidado com
alguma bomba de dynamite. E anima a a que

namore os policias.

Tibério é de parecer que não ha perigo com
esta genttí. Acha-a pacifica e resignada até ao

ponto em que se pactua com a morte pela mi-

séria. Eu não digo nada. mas penso nos filhos e

nas mulheres d'esses infelizes e no horror da

especial amargura que deve inspi-ar a fome

d'esses innocentes a quem tem por dever prote-

gelos. Não me castigue o Destino; mas soffre-

ria eu resignado a fome dos que me são caros?

Não, conselheiro Figueiredo ! não, amigo Tibé-

rio ! Eu não teria resignação ! . .

.
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A Moral accordou um dia d'estes no governo

civil de Lisboa, como acontece ás pequerruchas

do Bairro Alto quando lhe carregam—no de Tor-

res, e sahiu-se com a suspensão de uma peça

dramática, Os Vencidos da Vida^ de Abel Bote-

lho, o irmão d'esse bello espirito e bello cora-

ção que no jornalismo do Porto é conhecido

por Luiz Botelho. A peça é muito bem escripta

— tomaram elles! — mas escalavra um tanto

alguns meninos bonitos do nosso rico meio so-

cial. D'ahi resultou avolumarem-se as cruezas

do dramaturgo aos olhos da censura policial o

berrarem alguns críticos e outros, como araras

no Jardim Zoológico —uma hora antes da re-

feição.

Céus ! tantas moraes ! Eu concebo a que nos

vem do juiz Veiga,, mais do Trindade Coelho.

Essa é orvalho em resequido canteiro de indi-

gnações e de cóleras, sedentas de justiça. Mas a

tal que se dá a despiques dos janotas faz-me

rir e traz me um tanto á memoria aquella moral

que os da Salamancada vem impingir aos gover-
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nos, em phrase de antigos portuguezes. Bera

sabeis d'onde ve-r.

Ai! Os hypocritas!

Falia se n'um projecto de syndicato, do Bur-

nay, que tem por alvo o porto de Lisboa. Vae

uma grande indignação. . . entre os outros. Diz-

se que aquillo pertencia ao grupo d'amigos do

sr. xMarianno de Carvalho — a ideia e suas con-

sequenc as. Mas o «illustre financeiro» está ca-

vando batatas e os amigos não dão ^ignaes de

vida. Portanto. . .

Atiribue se ao Burnay uma phrase elucidativa!

— «Não comem, nem deixam comer os outros'

»

E' uma pagina de Historia !
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1 de Maio, il^g2.

fk sabem das sentenças proferidas contra os

„,. tres pobres diabos que em Lisboa falsificaram

notas: 8 annos, 6 annos e i annos de Peniten-

ciaria.

Estas sentenças constituem, a esta hora, o

grande assumpto da capital — e devo dizer que

os commentarios populares, vehementes e inflam-

mados, fariam pensar seriamente as classes ele-

vadas — se ellas, por fatalidade do seu destino,

não estivessem privadas de reflexão.
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A opinião popular confronta os rigores da lei,

applicados aos miseráveis, com as branduras que

nos tribunaes acolhem os criminosos protegidos

da fortuna. Lembra-se de processos celebres —
como o do Banco Ultramarino, da Joanna Pe-

reira, do Banco de Portugal (no Porto). Vê os

recentes falsificadores de cédulas e os das no-

tas de 20 mil reis, em absoluta impunidade. Pre-

vê sentenças escandalosas em casos de altíssimos

traficantes que os tribunaes julgarão brevemente.

Sabe que no Porto, um ladrão de dezenas de

contos acoberta se com o parentesco de um
ministro — e que ministro ? o chefe das justiças í

— e a coberto do parentesco se conserva im-

pune. D'estas confrontações resulta uma critica

amarga: — «Todas as severidades para os cri-

minosos pobres e desprotegidos, e a justiça ao

serviço dos altos miseráveis '» E' claro que sem-

pre foi um tanto assim; mas a quadra aâo vae

propicia á conservação e á ostentação de taes

processos...
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Coincide com estas misérias e leituraj que eu

acabo de fazer, de um telegramma de Paris. Vejo

ii'esse documento valioso que o chefe do gabi-

nete francez, M. Loubet, resolve pôr em pratica

as suas ideias de repressão applicadas á impren-

sa, como estorvo ás ideias revolucionarias. Lem-

brei-me do portuguez Lopo Vaz, e devo dizer

que elle considerava a sua lei repressiva da im-

prensa o maior erro da sua vida publica.

Elle seniia, decerto, que o seu palliativo se

tornava inútil quando as ideias de revolta encon-

travam diariamente farto alento na accumula-

ção de iniquidades. A que eu lhes indiquei como
sendo a esta hora o assumpto magno em discus-

são é de molde e pezo para reflexões gravíssi-

mas. A sociedade conservadora multiplica os

erros, e n'um delirio da estupidez, faz propa-

ganda revolucionaria irrealisavel por parte dos

seus inimigos mais activos e mais ardentes. E'

o suicídio lôrpa !

Não me doe a agonia a queassisto. Lamento

20
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que em sua prolongação possa ainda, pelos abu-

sos e pela ostentação cynica d'esses abusos pro-

duzir enchentes de amarguras, e que a obra de

generosos espirites tenha de ser amda obra des-

truidora,, dando logar a deserções pela fadiga. A
velha figura de Moisés qu>i morre sem rêr a

terra promettida é hoje e terá de ser, não sei

até quando, de uma actualidade cruel... Deus

nos ajude a todos !

O preclaro salvador das finanças portuguezas,

que do caminho de ferro da Povoa, desceu ás

arcadas do Terreiro do Paço, achou meio de

tornar possivel á resurreição de Marianno de

Carvalho ! Numa série de tours de force surpre-

hendentes, este curioso Oliveira Martins tem

accumulado para pedestal da sua estatua niate-

riaes especialíssimos, com a marca do seu ante-

cessor e a contra-marca de um ridiculo pessoal.

Assim, temos nós, com a segunda Salaman-

cada, com o auxilio á Mala Real e com a re-

forma das alfandegas, o auxilio de ultma hora
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— uns 8o contos — á Companhia do Gaz de Lis-

boa. Este caso tem distrahido um tanto as alten-

ções —do processo das notas falsas.

A gente procura no decurso d'estes últimos

trinta annos outro salvador assim; e, arripian^o

carreira, só encontra um typo, esquecido já na

chronica politica do paiz: é o illustre Samodães.

Como o salvador de hoje, esse varão illusire

veiu d'algures, em hora amarga, a suster nos

sobre o abysmo. Trazia um programma : Ecu-

nomijsl e com o programma, dois pares de

meias n'um alcobaça pouco limpo.

Chegou, tomou posse, os fundos desceram

pavorosamente — o que não acontecia com as

calças do homem,— sempre a meia perna, como
as do Carrelhas. E tão habilmente manobrou o

salvador, que se o não correm do ministério,

pregava com a gente no outro mundo !

O philosopho do Caminho de Ferro da Povoa
tem lá dentro um Samodães e diz-se que um
palhaço de feira. Predestinado para coveiro o

consideram, mas a nota hilariante ha- de pro-

duzil-a o saltimbanco. Ja sabeis que morreremos
a rir. . . e ahi temos o nosso homem !





5 de Maio, i8g2.

fsPALHOu-SE O boato de que o digno par Men-

donça Gortez, ao presente na cadeia do Li-

moeiro, vae queiellar dos jornaes que se refe-

riram ás cédulas fabricadas para expenencias.

Estes casos de reacção dos accusados pertur-

bam sempre os editores responsáveis... e os

donos de typographias,—graças ao finado Lopo.

Não creio que perturbem os jornalistas, pelo

menos os jornalistas do meu len-po.

Fstá-me lembrando, com saudade, o chuveiro

de querellas, que sobre mim, peccador, caiu ha
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bons quinze annos ahi pelas alturas de S. João

Novo... Creio que as molhadellas de então

constituiram para mim um tirocínio, e d'ahi re-

sulta que a perspectiva dum processo me ale-

prou sempre a alma, desde essa época até hoje,

como se alegra em véspera de batalha a alma

d'um combatente veterano !

E já que de justiça se trata, pensemos n'isto:

Tem sido entre nós caso para reflexões amar-

gas um caso do Porto, que não vejo algures

muito discutido — o que denota pessimismo em
esperanças de justiça. Quero referir-me a essa

historia dos 8o contos, ou quanto seja, que um
qualquer thesoureiro empolgou á Junta Ge-

ral do Districto. Sabe se, entre nós, que o

criminoso não se deu ao incommodo de uma
evasão; apenas se afFastou do convivio em plena

cidade, como succede com os desgostosos por

doença de pessoa de família. E não se ignora

que um dos membros da Junta se offereceu

para capturar o criminoso, dado que o aucto-
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risassem a fazel-o. Passou-se isto em quadra de

governação anodyna, com escorrencias de ve-

lhos escândalos, empenhocas e atarantações.

Era regular a irregularidade; er-im pão nosso

de cada dia os residuos excrementicios da im-

punidade infame.

*

Apparece no poder, e á testa das justiças, o

homem que se elevara a tal poder, mercê de

um discurso do moralista, eloquente e ousado,

proferido na cam.ara dos pares. Não houve ma-

cula, nem gérmen de raaroteiras publicas que

o orador não frizasse, com applauso de espíri-

tos sinceros. Alguns jornaes republicanos acre-

ditaram na boa-fé severa e rude do bispo de

^ethsaida^ esquecendo os reviramentos, as abju-

rações e tudo quanto s imilado havia na vida

publica d'esse individuo. Conheceis o effeito, d

vistãj do discurso : louvores, adhesões e alguns

protestos de políticos aggravados e de homens
que não temem porque não devem e que o kispo

envolvera na oração. O effeito a pra^o foi a

chamada do moralista aos conselhos da coroa
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Para a chefatura das justiças — o varão justo

que flagellara os corruptos, corn-a auctoridade

da sua eloquência e di sua posição especialís-

sima. Era natural e era iusto. Ahi o temos. .

.

Confrontae agora os rigores e a austeridade

do discursador com a attitude do ministro ! Ahi

está de pé o torpissimo escândalo que macula

e avilta uma cidade de trabalhadores e uma
situação reformadora : ahi está o criminoso im-

pune, e mais do que impune — affrontando pelo

cynismo da sua tranquillidade olympica as se-

veridades ou a acção da justiça ! O vulto do fla-

gellador d^ hontem apavora a Lei e põe embar-

gos, supremos e temiveis, á sua applicação ! A
actividade d"áquella consciência move se na es-

phera das intrigas subalternas, das politiquices,

das perseguições, e dá vigilância sobre os actos

e as intenções do chefe do gabinete. De passa-

gem, solicita avenidas para opulência e regalo

das suas vivendas. A avenida do Dever— essa

perdeu-a de vista o implacável censor de crimes
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vulto^ que seria naturalmente estorvo a durezas

de coração, se não soubéssemos que só existe

em scena um coração empedernido !

Corta a tua tnão, se d'ella vem o escândalo

!

Termos nós, pobres seculares, de citar isto a

um principe da Egreja! Citaraol-o ao coração

ingrato, que, para formar as bases da sua eleva-

ção ao poder, não hesitou em cuspir aíTrontas,

á face do paiz, em nome da Moral, sobre os seus

bemfeitores. a quem pedira os baneficios! Ho-

mem para taes desprendimentos, animo que se

desobriga da gratidão, em homenagem á Pátria,

tem de seguir impávido o caminho da inflexí-

vel justiça. Não prevalecem razões naturaes di-

manadas de quem affrontou a Natureza para

empolgar o mando, as honrarias e as gí^ande-

zas da terra conciliadas com a abnegação do

pastor! Cumpra es-^e ministro o seu dever, di-

ctado na camará dos pares pelo discursador,

—

que a derrocada da Moral está imminente e o

criminoso da Junta continua impune!
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7 de Maio, iSg2.

,SffM jornal de Lisboa, muito preoccupado no
^^^' assumpto emigração^ pede, com as mãos

na cabeça, um remédio urgente, um salutar em-

bargo a essa desgraçada corrente. A complexi-

dade e, ao mesmo tempo, a simplicidade das

das causas determinantes d'esse symptoma de

desespero estão no animo de nós todos. Um sui-

cida está dispensado de explicações, e foi tolo.

se as forneceu. Parte, p irque não está bem aqui-

Bem sabemos nós como na sua pátria está o

emigrante portuguez. .

.
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Mas, emfim, pois que um alvitre é pedido por

um jornal, em favor de uma causa de tal ordem,

não regateemos o esforço da nossa imaginação,

nem a nossa concorrência ao julgamento.

O emigrante do Minho e d'outros pontos do

norte é alheio á leitura de jornaes. Tudo quanto

em propaganda se realize, n'este campo, afigu-

ra se-nos d'uma inefficacia absoluta e d'uma

ingenuidade pueril. E pois que não lê jornaes

f.quelle homem, nem folhetos, nem livros de

propaganda
;
pois que elle cerra obstinadamente

os ouvidos aos conselhos práticos e salutares

dos seus compatriotas repatriados, sobre a situa-

ção que hoje no B^azil espera as levas de tra-

balhadores famintos, — que muito seria appellar,

na alma d'esse desventurado, para o cantinho

que lá existe aberto ás palavras do seu pastor ?

Não é ao jornalista, não é ao critico, nem á
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auctoridade, nem ao pratico da vida, que assiste

junto ao nosso aldeão o direito de o suster no

resvalo de uma especial desventura. E ' ao padre)

é ao sr. abbade^ — ao menos para legitimar lhe

a côngrua! Só elle tem influencia para dizer a

um: — «Não saias de á beira de tua mãe, que

perdes a tua alma!» e ao outro: — «Não aban-

dones a tua terra, que Deus vete com maus

olhos, alma ruim!« E o refractário a conselhos,

a supplicas, a exhortações da auctoridade e da

familia, ha de submetter se á imposição do pa-

dre.

Pois não será correcto este processo, tanto

quanto é simples? E que ordem de escrúpulos

pôde oppôr-se, em animo de governantes, a

appellação para aquelle auxiliar? Dado que um
profundo rancor jacobino turve o pensamento

dirigente em face de um tal propósito, não é

certo que á vibora e á planta venenosa pede a

sciencia medica recursos para salvar a vida? E
não os pediria ao padre o mais intransigente

inimigo da roupeta, para salvar d'uma situação

miserável o seu irmão ameaçado e no pendor

dos perigos, pela ingnorancia d'elles ?
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Mas, jacobinismo á parte, a questão não se

debate na esphera das paixões grutescas, nem
a imbecilidade tem a palavra em assumptos d'ur-

gencia. Estudem embora os governantes o pro-

blema da emigração, que empobrece o estado e

o individuo; mas nos simples domínios do expe-

diente, sem a necessidade de commissões para

estudo com a respectiva ajuda de custo, recla-

me-se immediatamente a intervenção do padre

d'ald€ia junto ao homem do campo, como único

influente junto á vontade teimosa d'aquelle allu-

cinado em via de perdição !

Tibério procurou-me hoje, para dizer-me —
que estamos salvos e que a coisa indireita-se !

— Conte-me você isso !

— Vem dinheirama de Londres. Não sabia?!

E ahi tem você como a salvação nos vem ainda

doesta ve^ d'Inglaterra

!
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— Meu caro Tibério. Mal imagina você como
foi profundo ! . . .

— Eu!
— Sim, com a historia de sermos ainda mais

uma ve^ salvos pela Inglaterra. .

.

— Você tem um defeito terrível. E' de inten-

ções reservadas!

— Oh, philosopho !

— E' o que eu lhe digo. E attribue essas in-

tenções aos outros.

— Pelo contrario. Eu tive o cuidado de lhe

dizer que você fora profundo^ involuntaria-

mente.

?

— Está você vendo os effeitos da salvação

ingleza. Dezoito mil contos para a prolongação

do regabofe. Garantias — mysteriosas ! Você
sabe que ha rendimentos hypoíhecados ao

Monte-pio Geral, e que foi precisa uma assem-

bleia geral do Montepio, para que o paiz sou-

besse d'essa belleza. Mais dois annos, ou quantos

sejam, de experiências —sem allusao ao Gortez.

E o Ze das colchas, que e brando e esquecido

e accmmodaticio, cairá numa espécie de estu-
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pôr, de que só poderá sair pela applicação do

ferro quente. E graças á salvação ingleza !

— Você talvez tenha razão. .

.

— Eu tenho quasi sempre razão. Não é nor

especial discernimento; é por instincto. Nos

meus casos pessoaes, quando me atiram um
coice, agarro sempre no ar a pata que m'o di-

rige. Já viu uma coisa assim ^ Accrescente a

esse instincto o sentimento painoticu ~ e ahi tem

a explicação do enygma. . .

— Emfim, veremos !

— D'isso é que eu duvido. Talvez nos comam
os olhos

!
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12 de Maio, iSg2

jKa quem confunda— Tibério é utn d'elles —
^/ o legitimo interesse que todos os cidadãos

devem experimentar pela causa publica e a ten-

dência, muito generalisada, entre nós, á explo-

ração do mexerico politico.

Distingamos...
^

Recordo me, e a propósito vem a recordação

d um caso risonho á superfície, mas gravido de

21
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symptomas perturbadores, do que ha dez ou do-

ze annos me contou, um dia, o nosso grande

poeta e meu grande amigo João de Deus.

Era a propósito de uns terrenos cedidos pelo

governo ao sr. -Paiva d'Andrada. Os jornaes

opposicionistas haviam frisado o escândalo. Que
eu não me lembra se de escândalo se tratava,

mas corria em lettras redondas a condemnação.
— Imagine você, me disse João de Deus, que

esta manhã, estava eu á janella, ouvi á porta da

rua um grande fallatorio de mulheres. Dei atten-

ção, e notei que fallavam de politica. Era a mi-

nha creada, mais a mulher do logar^ a mulher

do leite e uma velhota de capote e lenço. Tra-

tavam dos perigos da pátria, citando minuden-

cias divulgadas pelas gazetas^ e a mulhersinha

de capote e lenço, com uns modos de quem faz

syntheses, para resumir a discussão, disse com
ar sentencioso:

— Gomo ha de isto correr direito, se elles dão

tudo?!

Referia-se aos terrenos do Pai V a d'i^ndrada.>'
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Não me hade esquecer que ha perto de um
mez, um domingo, acheime pela manhã cedo,

a três léguas de Lisboa, próximo a Bellas, olhando

para um pedaço de terra cultivada, metade jar-

dim, metade horta. Os frios da noite tinham

queimado tudo, hortaliças e flores, e eu experi-

mentava um sentimento de mágua ao ver aquelle

attentado da Natureza contra si própria e con-

tra o trabalho do homem. De uma casita, a breve

distancia, saiu uma espécie de hortelão, que se

dirigiu a mim, saudando-me c pedindo-me lum.e.

Que lá os garotos tinham-se divertido a dar-lhe

cabo dos phosphoros — explicou. Os garotos

vinham a ser os filhos.

— Vossa senhoria a ver esse bonito arranjo,

hein?

— F'az pena, é verdade, meu amigo I

— Pois faz pena, faz ; mas que diabo de volta

se lhe ha de dar } Vossa senhoria, ainda que eu

seja confiado, é de Lisboa .<*

— Sou de Lisboa.

— Pois sim, senhor. Isto vae bem . . . Pelo que
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dizem os papeis, não admira que o inverno arran-

che para dar cabo de tudo. Que eu cá não sei

l.r, mas o meu mais velho é quem traz, todos
os dias, quando vera da escola, a papelada, e

pój-se para alli a desembrulhar. E' cada maro-
loira de a gente arrebentar com riso ! E diz que
são pessoas finas que chamam aquillo umas ás

outras, e que depois ficam amigos como d'antes!

— Que idade tem seu filho í

— Saberá vossa senhoria que tem doze annos.

7— E elle percebe o que lê ?

— Se entende ?

— Sim. Se entende essas coisas dos papeis?

— Pois é elle quem me dá as explicações de

tudo aquillo, o diabo do rapaz ! Aquillo ouve

por lá dizcr ao mestre e aos outros mais graú-

dos . .

.

— E que tenciona o senhor fazer de seu filho r

Hortelão, como o senhor?

— Pois está claro. Mas quero que o rapa;-.

saiba d'essas coisas de politicas.

Despedi-me do homem e regressei, caminho

de Lisboa, pensando muito no pequeno que aos

do^íc annosjá dá as explicações de tudo aquillo.
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Estas manifestações do espirito critico são

extremamente lisongeiras para o meu paiz. Vejo,

porém, dois processos, para discutil-as. E' claro

que desde as mulhersinhas preoccupadas nas

generosidades dos políticos, e desde o traba-

lhador do campo, que se faz explicar as pcliii-

cas pelo pequeno e que o deseja versado em
tal assumpto, — desde esses pobrcs^de espirit

)

até ás espheras superiores, a epidemia da cri-

tica traz em desequilíbrio nervoso todas as enti-

dades mais ou menos pensantes; e n'esta parte

coUoca-se fatalmente um ponto de interrogação:

Aonde nos conduz tudo isto?

A' luz da moral revolucionaria, no impulso

generoso que deseja phreneticam.ente a emanci-

pação de todos os espíritos e em todas as consci-

ências uma qualquer orientação, é claro que só

vemos motivos para júbilos n'essa corrente que

desvia dos trabalhos práticos, dos estudos sérios

e dos deveres proíissionaes a quasi totalidade dos

habitantes d'um paiz, mas não ficará isolado o

philosopho Tibério, que considera inopportiina e
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impolitica essa corrente impetuosa. Terá, d'esta

vez, pelo seu lado os que desejariam ver o la-

vrador occupar se principalmente dos processos

rotineiros da sua industria—n'uma ideia de liber-

tação pelo aperfeiçoamento— e os que não con-

fundem o sagrado interesse do cidadão pela

acção governativa do seu paiz com a tendência

ao mexerico, — que arrasta um grande numero

ao desejo de provar á larga dos fructos de ynal-

dição . . .

Que sahirá d'aquelle filho do lavrador, tão pe-

quenino e já tão versado em politica ? — Um
galopim eleitoral, um forjador de piadas politi^

cas para uma gazeta progressista, ou regenera-

dora, um intrigante e um pretendente. . . Adeus,

flores e hortaliças ! Homem ao mar ! . .

.
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i6 de Agosto^ i8g2.

ÍIJenho uma ideia dos calores do Rio de Ja-

'^{ neiro e também conservo dos do Equador

uma recordação penosa. Estes três últimos dias

lisboetas avivaram-me essa recordação. Abafa-

diço, plúmbeo, torradiço ! E vários casos de allu-

cinação mental teem-se produzido, determinados

pelos calores ardentes.

Um caso grave foi o de maluqueira que re-

bentou, com muito estampido e algum fétido, do

odre cerebral do Tinoia — o do Topular. Deu-

lhe, a este demónio, para dar cabo de mim, sob
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pretexto de que o irritam, e aos macacos das

suas relações, os assomos da minha vaidade pe-

tulante.

E todos os dias, no Popular^ Pinoia simia tro-

glodytes desata a berrar como um possesso

:

«Toma tento, não caias! Desce do poleiro, ó

Pinta Silgo ! . . . «

Eu, muito impressionado por estes arrojos

de phantasia, não deixo de, todas as tardes, do

alto do meu poleiro na Folh.t do Povo^ catar as

lêndeas d'aquella cabeça perdida. E é por isso

que, também, todas as tardes no largo de S. Ro-

que, os cautelleiros, os moços de recados e os

vendedores do Pimpão desatam a berrar, ao

vêrem-n'o, n'uma confusão carnavalesca:

— Larga o rabo^ orangct.uigo ! Pinoia ma-

luco !.

.

.

Esta ideia ominosa de me fazer entupir, é

mania velha de muitos Pinoias de créditos laxa-

tivos, mas nunca nenhum d'elles me deu assim

a impressão da investida de um palhaço de feira

a desmanchar-se em corcovas e cabriolas, suado*
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pingado e semsaborão. Faz-me dó, bem que os

deveres profissionaes me obriguem á applicação

de carolo.

Ora, é em virtude d'estes carolos, que diaria-

mente tenho de applicar ao sintia iroglodytes^

qae todas as tardes no largo de S. Roque, os

cautelleiros, os cocheiros, os moços de recados

e os vendedores do Pimpão desatam a berrar,

ao verem-n'o, n'uma confusão carnavalesca:

— Larga o rabo,, orangotango ! Pine ia malu-

co l. .

.

#

Pinoia tem-se referido, no perverso intuito

de me reduzir á expressão mais simples, ás mi-

nhas chronicas na Vo^ Publica. E' por isso que

lhe dou hoje esta simples menção cá no jornal,

Gontesta-me Pinoia dotes de escriptor e ape-

nas me concede vaidade. Vaidoso — eu! Esta

iniquidade do simia troglodytes é a ultima ex-

pressão dos rancores bispoteados pela maca-

cada letrada do meu obnoxio paiz. Que emfim,

os meus méritos de escriptor é coisa que eu não

defendo. Limito me a appelkr do Pinoia para
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o Sérgio, — e os dois que se governem na con-

tenda !

Todavia, não sou insensivel ao chuveiro de

babozeiras, dispauterios, sandices e iniquidades

que o svuia troglodytes esvurraa contra mim
na tal gazeta, e é por isso que diariamente, do

alto do tal poleiro, lhe vou catando as lêndeas

do escandecido toutiço.

E é por essas e por outras que, todas as tar-

des, no largo de S. Roque, os cautelleiros, os

cocheiros, os moços de recados e os vendedo-

res do Fimpão desatam a berrar, aovêrem-n'o,

n'uma confusão carnavalesca

:

— Larga o rabj^ crangotango l Pinoia vialii-

co! .

.

\
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25' de Agosto, iSg2.

.'Cr-STAO á porta os theatros. Está-se tornando

"^- gJ^^ve, para os espíritos sérios, o caso dos

comtnettimentos dramáticos, de três a cinco

actos ; ha porém mais sombria perspectiva, para

as almas bem formadas : é fazer a critica d'esses

trabalhos. Em noite de primeira representação

— saibam-n'o os profanos I — não ha no palco

verdadeiros martyres; a angustia está nas primei-

ras filas da platéa e manifesta-se nos intervallos,

quando a peça nova desatrema do senso com-

mum e o galan dramático lança os pés como os
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de um dançarino e a amante do Vestris rebola

os velhos olhos contra os espectadores achaca-

dos de fundos pigarros trocistas. — Que diabo

se ha-de dizer d'uma peça d'estas?!

— Que diabo se ha-de dizer d'uma peça d'es-

tas ? perguntam elles^ entre o riso da classe, com
seu choro de innocencia afflicta. A coisa é junto

á grade da orchestra, e, do lado, um machacaz,

que é empregado na Misericórdia e que frequenta

no Martinho as mezas dos jornalistas, introduz

uma nota severa : — «Os senhores devem dizer

o que entendem. . .»

Mas a classe sente-se consternada. — Talvez

isto se levante no quinto acto. — Gomo os bo-

necos de sabugo! — Aqui está este que chama

á coisa um documento humano.— E' uma novi-

dade ! Não ha burrice dramática que não seja

documento humano, comtanto que o burro em
scena ande com as mãos no ar. — Tudo isso é

muito bem pensado, mas. .

.

{Entre-olham se consternados).
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— Você chegalhe, hein? — E' conforme. Se

o trabalho do homem me reproduz correcta-

mente a sua individualidade, farei apenas umas

annotaçoes á contextura dramática. — Mas a

]peça não tem pés nem cabeça! — E' uma ate-

nuante : prova que o auctor é consequente, har-

mónico. Não se lhe mexe n'isso. Discute-se ape-

nas a contextura. Por exemplo, é natural que os

caracteres sejam phantasticos e absurdos; mas

que diabo vem aili fazer, a Sacavém, uma des-

folhada minhota ? E porque é que o Felisberto

chama lumes prompt,s aos phosphoros, á moda

do Porto, sendo elle um puro lisboeta que nunca

passou além dos Olivaes? A parte cerebral da

peça é consequente, sob o ponto de vista rela-

tivo. Os moldes são dispjratados em absoluto.

Vamos lhe aos moldes 1

— Este veio agora da caixa. — Conte você

para ahi 1 O auctor está fulo, hein? — Diz que

é um publico de cavalgaduras e que só lhe falta

vêr se os criticos pertencem ás coudelarias.

—
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E os artistas? — Os homens estão succumbidos;

o mulherio finge não dar pela coisa. Só a Boni-

facia é que dá urro. Quando eu cheguei berrava

ella — que bem sabia o que havia de fazer aos

jornaes ; e logo que me viu:— «Como está o

illustre critico? Seja meu amiguinho sim?...»

— Quem faz bem é este diabo, que vive mal

com toda a gente. — Você é immnodesto: diz-

me isso, pondo-me a mão no hombro! — Olhem

a Faustina, acolá no 23, a dizer adeus á gente !

— E' para animar as feras, contra a Bonifacia.

— Eu não a cumprimento; parece uma empada

de polvo, enfeitada com os olhos. Os tentaculos

foram cortados por meu avô. Por signal, o velho,

que tinha fumaças, deixou declarações por es-

cripto. — O' meninos! e o que se diz da peça?

— E' verdade, filhos, que diabo se diz d'esta

maldita peça?. .

.

#

— Eu vou atacal-a pelos anachronismos de

linguagem, mas o homemsinho fica mal com-
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migo: accusa-me de deslealdade., porque ainda

hontem me cortejou na Avenida. — Que direi

eu, que sou vizinho do sujeito? Quando eu saio,

pela manhã, pergunta-me elle, da janella, se eu

quero subir. — Olha lá ! aqui está este com uma
ideia! — A minha ideia é que cada um diga

tudo quanto tem vontade de dizer, em harmo-

nia com o seu temperamento. Se o rico tempera-

mento fere notas graves, tenham paciência — o

homemsinho, mais a troupesinha.— E o publico?

— E o publico? a pergunta é de saltimbanco:

falta-lhe apenas o adjectivo respeitável— Que

diz cá este macambúzio com uma penna d'abu-

tre sobre o coração ? — Que estamos represen-

tando uns papeis tristes.

— ?!...

— Os de sete alfaiates para matar uma ara-

nha ! . .

.
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LV

7 cYé' Setembro^ i8g2.

y -STA semana que passou viu perder-se um
' >y. homem em especiaes circumstancias de

escândalo. Foi um tal Lino José Rodrigues, em-

pregado barato, a 3ó-;5ooo réis por mez, que fre-

quentava muito as caixas dos theatros e que

por alli, alardeando riquezas, emprestava di-

nheiro a toda a gente e amava as actrizes.

Homem de perto de 5o annos, feio^ sem espi-

rito, nem coisa que o parecesse, o Lino viu ulti-

mamente, no theatro da rua dos Condes uma
artista que tem escriptura no Porto para meia-

22
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dos de setembro, rapariga de muita ielha^ muita

desenvoltura, muito chie e muito talento— tam-

bém. Vêl-a e desejal-a foi obra de prompta re-

solução.

Esquivara-se a catita ao doce encargo de fa-

zer a ventura do pobre Lino; mas o homem
appellou para o supremo argumento. Para os

pés gentis da formosa arranjou um tapete de

lytographias do Banco de Portugal— tão grosso,

tão macio, tão de molde a can-cans e cabriolas,

que Troya ardeu^ como diria o clássico !

Era muito de ver e de annotar a chegada do

Lino ao café- salão do theatro. Jesus ! Como
elle era festejado 1 E como ellc, generosíssimo

credor, protegia aquella gente— uns habitues

da caixa e do café-salão 1

Nunca vi senão uns olhos desdenhosos sobre

aquelle homem :— os da actriz. .

.

Um dia d'estes, o patrão do Lino descobre

pela segunda ve^ em dois annos um desfalque

terrível na caixa confiada ao homem. Ha dois
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annos, o primeiro desfalqus — fora lançado á

conta de falhas^ ele. D'esta vez, o patrão pediu

esclarecimentos, e o Lino em vez de lh'os dar,

ou de pedir misericórdia, abandonou o escripto-

rio e foi para o theatro da Avenida assistir a

um ensaio.

Ç a!li o prendeu a policia.

Immediatamente, duas ondas de indignação

se ergueram em toda a linha da Moral,— uma
sobre a artista. Todos os que haviam quinhoado

das generosidades do homem — em dinheiro ou

em comes e bebes, desataram a chamar-lhe la-

drão, e todas as damas aspirantes infelizes á

posse de um Lino fulminaram com os últimos

doestos a auctora da perdição do tufeli:^.

E' claro que o homem roubou e que o subs-

tantivo infamante fez-se para aquelle verbo. Mas,

que diabo I nem a lembrança dos comes e bebes,

mais das notas e cédulas do generoso amigo,

amollece as durezas da austeridade f Quando
elle se dava ares de ricaço^ para encher bandu-

lhos de homens honestos, nenhum d'esses ho-
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mens honestos pensou em averiguar as origens

da apregoada riqueza!

Pelo que toca á artista, que queriam as boas

damas que ella fizesse ? Não existe no theatro

uma única mulher que do seu ordenado possa

viver, sem auxilio do seu marido, ou do seu

amante : do seu homem. Os encargos do officio

são pezados e o ordenado é reles. Ora aquelle

Lino, quasi velho, feio, sem espirito, homem do

commercio — sem influencia na vida dos thea-

tros — dava bem iwi homem de actri^. Como ?

Pagando cara a aventura.

Pagou caro. Mas apura-se que essas despezas

são uma pequena verba na perdição. Ha três

mezes que elle viu a actriz e ha uns poucos an-

nos que roubava. Para que? Não o sabe. Não
tomou nota, Aquillo foi-se, a fa^er de rico., a

dar-se ares, a encher a barriga a patifes, a soc-

correr afflictos. Que tal esta o ladrão!—berram os

indignados convivas...

#

Nota cruel. Tem filhos menores — o desven-

turado. Os innocentes ainda não podem apreciar

3 lama que lhes cobre o luto.
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LVI

j8 de Setembro, 1802.

.^:'ífM jornal progressista preoccupa-se em ex-

^' tremo n''uma idéa que traz realmente agi-

tados numerosos cidadãos conspicuos. É o caso

que, em presença dos boatos de crise que um
dia por outro introduzem uma nota alegre no

melancólico viver portuguez, a tal idéa assalta

os cérebros prováveis dos cidadãos supra, reves-

tida da seguinte fórmula tocante :— «Crise ! E
quem ha de vir depois d'elles?!'>

O regenerador amola e o progressista insur

ge se. Quem ha de vir?! Essa é de primeira
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agua ! Vimos nós! Pois que é a rotação dos par-

tidos? Acaso perderam elles a confiança da co-

roa e a do paiz ? Acaso não conservam elles

toda a pureza das suas tradições ? Pela parte

que nos toca, alli temos o José Luciano, o ilus-

tre chefe, mais o Barros Gomes, mais o Ressano

Garcia, mais o S. Januário, e, á bica, temos o

Elvino 1

E teem-nos alli realmente,—que até parecem

vivosl D'um lado a confiança do paiz e do outro

lado a confiança do coroa. A confiança do pair,

conquistada pelos processos que vós sabeis,

desde os fuil contos para festas e o mais de que

V. M. Jôr servido^ até aos que nos produziram o

ultimatum. A confiança da coroa, pelos aponta-

mentos biographicos que legitimaram a campa-

nha da albarda. As duas confianças estão na ma-

la, com a respectiva capa de ladrões. .

.

Vae-se a gente no revolutear das ondas, sen-

tindo que se abysma, ao choque de oppostas

correntes — a cólera, a troça, o asco, o desalen-

to ! Que diabo sairá de tudo isto, tão espapado,

reles, odioso, vil e sórdidamente desorientado?!

Quem virá depois d' elles ?
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José Dias suspende o subsidio aos deputados,

e na arcada a indignação é geral—como se diz

nas correspondências de Góes, a propósito de

se empiteirar o sacristão.

Una idéa:—Se se varresse a Arcada, por uma
vez ?

*

A propósito de varreduras. .

.

O jornalista Sérgio de Castro faz no ///«s/rúiio

um estudo sobre os abortos scciaes, e d'esses

abortos diz :

"Parecem cães damnados, na fúria cega com
que avançam, com que abocanham, com que

mordem, com que espumam em presa babada

de rancores as suas idéas, as suas sentimentali-

dades, os seus fanatismos, expandindo-se na bru-

talidade dos instinctos, fora das regras sociaes,

fora dos factos, fora da historia, fora do racio-

cínio !»

É uma sensibilidade que se expande — este

Sérgio. Ide ouvindo :
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«Sempre que não digam com elles, sempre

que os contrariem, que lhes difficultem a acção

dissolvente, elles teem apenas um conceito, nas

diversas variantes do seu estylo apopletico: su-

cia de canalhas^ sucia de idiotas .'»

E pede leis de excepção — este Sérgio :

oSão caricaturas repellentes d'esses direitos,

e que é necessário considerar no- seu próprio

valor e no mal que produzem na sociedade. Vi-

vendo fora de todas as leis, fora de todas as pre-

visões e hvpotheses da legislação, estão pedindo

leis excepcionaes, desde que também constituem

excepções.»

Talvez não acrediteis que este Sérgio dará

flor— no dia em que o estrumarem em cheio !

Agora raeditae bem estas judiciosas palavras

do Correio da Noite, o interessante órgão do

delicioso partido progressista, sobre o que tal-

vez vae pelo Porto :

«Compenetre-se o governo das responsabili-

dades que tem. Se realmente se tramava algu-
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ma cousa no Porto, é preciso que a repressão

seja enérgica, rigorosa até. As revoluções para

sustentar principies teem o quer que seja de

grandioso que inspira respeito. Mas os attenta-

dos como o de 3i de janeiro são delictos de le-

sa nação, para os quaes a benevolência é mais

do que um erro, é um crime.»

Esiaes percebendo o que seja uma revolução

com algo de grandioso: por exemplo, uma chin-

frinada que expulsasse o José Dias, ou o Serpa,

para fazer chamar o José Luciano. Attentados^

de que pudesse resultara collocação do illustre

chefe em perpetua dispsnsibilidade de pagode^

são mais do que erros, são crimes. Elles o dizem

na travessa da Espera e elle o crê na Anadia.

Zut !
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LVII

6 de Outubro, i8g2.

julgamento e a consequente absolvição do

§4 p^r Mendonça Cordez produziram uma im-

pressão originil. Ninguém esperava outra coisa;

mas havia no ar uma interrogação:— «Mais es-

ta?'» Mais essa, amigos meus! E não vale irritar

—que tudo isto é lenha para a fogueira !

Tenho vivido muito e visto muito, mas pouca

vergonha, como n'este periodo abençoado, ainda

a não gozaram, assim, os meus olhos peccado-

res ! Dei-me a observar a lista dos julgadores

—

dos que absolveram, e depois soube que a ab-
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solvição resultara do pudor de cUsse. Mas não

intimaria, mais correctamente, esse pudor a

mais correcta justiça ?

E no entanto, pondera a opinião publica, —
espesinhada e emporcalhada por tudo^— no en-

tanto: isto é, emquanto estes julgamentos se ar-

ranjam, as severidades caem a fundo sobre os

homens honrados que protestam. Mas, pobre

opinião! Sobre quem querias tu que ellas caís-

sem ?

Ha duvidas e revoltas que eu não vingo com-

prehender. Entre ellas está a abstenção eleitoral

— como resultante e como demonstração. Lu-

tar sem contar com tudo^ em embustes, em tor-

pezas, em traições do inimigo—nâo se me afigura

luctar com alma e com séria esperança de trium-

pho. Pedir coherencia, correcção, levantados

ideaes e enérgicas affirmações de justiça, de

hombridade e dignidade a quem vive da nega-

ção de tuio isso—e esmorecer e amuar porque

tudo ISSO é pelos adversários banido : eis o que

ccnstitue o cumulo da creancice sobre o edipcio

da fraqueza!
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Foi ha vinte e quatro horas que eu tive ense-

jo de conversar pela primeira vez com um dos

mais illustres jornalistas da nossa terra. Não é po-

pular. E' um legitimista—muito illustrado, mui-

to honrado, e abrigando na sua alma toda a in-

dignação de um homem de bem, que sente e

pensa, em frente d'essa mi«eria que por ahi se

alastra e avassalla tudo. Falíamos d'esse tudo —
e do resto, e a propósito veiu a ultima publica-

ção do chefe do partido progressista, José Lu-

ciano de Castro. Já viram ^. O publicista des-

venda a podridão da sua terra e do seu tempo,

faz votos pela regeneração (sem jogo de pala-

vras!) do triste e derrancado paiz, e termina

por alludir ao glorioso partido progressista — a

quem nós devemos boa metade do que nós sa-

bemos.

E dizia-me o honrado legitimista:

— Faz a gente doida
;
pois não faz ?

E eu — que sim
;
que faz a gente maluca !



35o

*

Symptoma:

Um rapaz, meu amigo, de austera vida, dizia-

me um dia d'estes—«Você não acha que a hon-

radez foi inventada pelos tratantes— para nos

comerem ?. . . Já lá o Bruto, o que ajudou a es-

patifar o Júlio César, tinha esta suspeita sobre

a Virtude, o que vem a ser o mesmo. Eu, entre

o romano e o meu compatriota, encolho os hom-

bros. Não sei o que fará a geração que vem che-

gando; mas Deus lhe dê vigor e resignação!. .

.

E para nos ajudar a- viver firmes e dignos —
vem o julgamento^ com a absolvição, do Cor-

tez... Não sei se é do tempo, mas sintome

sombrio ! Diz a minha creada

—

que é do tempo

!

^^^^m^
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IO de Outubro^ i8g2.

f
'estes últimos annos — não sei quantos —
tem-se operado em Lisboa uma extraordi-

nária reforma de costumes. Lembro-me de eu

haver privado com alguns dos insignes pânde-

gos de ha vinte annos,— hoje mortos, ou peior

do que isso. Bons e sólidos frascarios, muito

dados a femeaço e a noitadas de comes e be-

bes, com seu episodio de pancadaria doida. Os
sobreviventes, eu entre elles, conservam cicatri-

zes na cabeça ; no coração é que ha feridas de

perpetua escorrencia rubra. Pois bem, nem uma
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única das aventuras, mais ou menos ruidosas,

d'essa mocidade, de ha vinte annos, tem de

ser renegada perante a severa Moral. O mais

que se apura são peccados veniaes ; não ha

podridões de consciência.

Depois, reformou'Se tudo.

Vemos uma camada novíssima, á^janotas^Mus

de cabeça bicuda, estômago refractário ao vinho,

coração refractário á lucta, cérebro ausente. Uns

herdaram fortunas ; outros encostamse aos que

as herdaram e são sou/fnenrs, vadios, insultado-

res de mulheres, alcoviteiros e bestas. Os que

são ricaços lidam com quadrúpedes, fazem ca-

samentos ricos, levam ás esposas o perfume e

as manhas das cavallariças e apresentam-se com
meretrizes nos camarotes. Estaes vendo os fi-

lhos do matrimonio. .

.

Alguns conservam se solteirões. Deus nos acu-

da ! São esses os que dão á indifferente e glacial

Lisboa a nota explorada em Londres pela Pall

Mali. Teem alcovetos especiaes e especialissi-
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mos retiros — para os gozos d'esta vida, que é

de três dias. De quando em quando borbulha á

flor d'agua maroteira de arripiar os cabellos

(vejam o caso do capitalista com as velhas da

rua de S. Bento: a questão do dia!); a imprensa

faz um alarido de Mathilde ingénua a quem le-

vantam a saia, e a Moral parece um pavão,

—

pela berrata ; não pelas pennas do rabo.

E põe-se a gente a scismar. .

.

Aonde diabo vae 15/0 dar comsigo í ! Que sairá

d'este amalgama de devassidão, de estupidez, de

cynismo, de relaxação e de hypocrisia?! Acaso

não sabemos nós que a impunidade é certa para

os dinheirosoSy porque são dinheirosos... e por-

que a maioria é cúmplice ? ! Cúmplice, justa-

mente ! Que o espadanar de lama que vem do

alto, dos que estão em evidencia, não nos ce-

gue para a contemplação da gafaria subalterna,

anonyma^ que se atreve a pruridos de moralista

!

A crápula tem raizes fundas que se alargam me-

donhamente ! Ao fundo das indignações ha a



554

troça, e a noticia dos permenores obscenos é,

para o maior numero, suggestiva I

A immoralidade mais atroz invadiu conside-

rável numero de lares, e não é raro que um tno-

dus vivendi se estabeleça entre marido e mulher,

entre mãe e filhas. Uns e outros fecham os olhos

ás infâmias da collectividade. Vae o pae com as

meretrizes, a mãe com os souteneiirs^ as filhas

com quem Deus é servido. A's vezes, ha discór-

dia : mãe e filhas requestam iguaes amantes !

E' vulgar que um verniz de devoção cubra to-

das essas misérias. A' entrada das missas de luxo

aponta-se o que vae entrando com a fé no olhar

contricto e na alma um cano de esgoto... E'

urgente registrar esta mystica circumstancia,

— que não vá o moralista lançar as responsa-

bilidades da crápula á conta dos jacobinos !

Desalenta e amargura— tudo isto! Póde-se

luctar, com fé, contra a perversidade activa dos

malvados ; mas ha o direito de suspeitar que é

já incurável o estado mórbido que assim apre-

senta os symptomas de uma infâmia estúpida e

inconsciente.
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LIX

12 de Outiihio^ i8g2.

-IpRODuziRAM effeito estas palavras, ahi publi-

^ cadas :

«A contribuição predial da cidade do Porto

rende 130 contos. Pois bem : existe um func-

cionario considerado e profundamente conhe-

cedor das circumsTancias em que são reaJisados

os serviços dà fazenda, que está prompto a arre-

matar esta contribuição por 300 contos — mais

do dobro do seu rendimento actual — e tem a

certeza de ganhar n'essa operação. Ahi está o
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que é necessário conseguir : fazer entrar nos

cofres públicos todos os rendimentos que se

furtam á fiscalisação.«

O effeito é relativo. Transcreveu-se ; com
mentou-se ; mas não produzirá effeito positivo.

Não pôde ser.

Não pôde ser,— porque seria a salvação do

que me parece condemnado. O effeito positivo

a que alludo, não consistiria^ é claro, em ceder

a cobrança a um funccionario pratico, ou a um
dos Ricardos da cidade invicta, mas em arras-

tar, pelas orelhas, ou pelo mais, ao pagamento,

os devedores da Fazenda Publica, E não pôde

ser

—

porque não seria leal. Eu lhes conto uma
noção de lealdade. .

.

Certo jornalista, que ahi conhecem no Porto»

e que vive aqui, era ha dias discutido por alguns

dos seus fraternaes coUegas. Não o accusavam

de traficancia?, nem de abusos de estupidez ; mas

accusavam-n'o de deslealdade. Deu-se um dos

circumstantes á tarefa de apurar o porque da

accusação, e obteve os seguintes esclarecimen-

tos :
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—«Um de nós tem uma peça em ensaios, e

todas as noites toma café no Marrare, ou no

Suisso, os Cí:?/^^ frequentados por aquelle sujeito.

A's vezes toma o café á mesma meza. Chega o

ensaio geral, e aquelle sujeito assiste a elle, vê

o auctor, dálhe as boas noites ; vae á primeira

representação, dá as boas noites ao auctor e

aos artistas, — e no dia seguinte dá uma tareia

na peça ! Isto é leal ? Isto é decente }>>

Concordou-se em que não era decente, nem
leal.

Como diabo quereis vós que não seja desleol-

dadey n'um paiz onde, todos nós^ damos as boas

noites uns aos outros^ ir agora um ministro da

fazenda, com a solidariedade de seis collegas,

exigir das camadas superiores, que frequentam

o Grémio e S. Carlos e as secretarias, ou que

dão a lei nos centros politicos da província—
que paguem o que devem á fazenda ? Goncebe-

se que o escrivão de fazenda do meu bairro me
remetta um aviso ameaçador, a 5 dias de exe-

cução^ se eu deixei relaxar a minha decima. Eu
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não conheço o escrivão, nem me parece que

venha a conhecei o, nem elle tem poderes para

me servir ; mas se eu quiser — não pago. Tenho
relações lá pelo alto, apesar de humilde da terra.

E' só eu pedir ao conselheiro Honório, e o Ho-
nório, que é leal^ não me faz partida : liberta-

me do pagamento.

Tenho ideia de um ministro haver ordenado

uma revisão de matrizes — para dar trabalho a

algumas dezenas de galopins e para satisfazer

as reclamações da opinião. Sabem o que d'ahi

saiu ? Eu lhes dou duas amostras :

— Augusto César Barjona de Freitas — desco-

nhecido.

— César Polia — mendigo.

Não vale rir ! Isto é a base da nossa vergo-

nhosa desgraça I Não sou um politico, não sou

um philosopho : sou um transeunte., aborrecido.,

e com pressa. . . Mas, tenho sobre o advento de

um novo ministério. n'este paiz, este modo de

prevçr ; — Nada feito, se não resolve ser desleal;
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se não resolve esmagar debaixo dos joelhos a

franzina e porca barregan que se chama Con-

descendência : se não resolve pegar no boi pelos

cornos : — Supprima o calote legalisado, e fala-

remos de vida nova

!

Até lá... vamos festejando a indepeu-
dencia nacional:
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i5 de Outubro^ i8g2.

íiBERio veiu homem ver-me, para o fim de

'Wme dizer — que está de accordo commigo.

F/ sobre os meus processos de administração.

Tibério está d'accordo, como )á lhes disse, so-

bre estes pensamentos resolutivos :

—

fa^er pa-

gar a grande propriedade tudo quanto deve pa-

gar^ — tornar efectivas^ urgente e implacável-

mente, as responsabilidades dos grandes deve-

dores da Fazenda Publica. E eu repito, assas

elucidado e convencido — que o resto são his-

torias: que o reformador sem audácia para tae§
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commettimentos ha de afundar-se entre as risa-

das dos cynicos e o desespero do paiz : que as

sangrias no funccionario pobre mais aggravam

o mal-esiar geral: que as reducções deixando

escancarado o periodj transitório representam

o mesmo que construir uma escada — para sal-

var um homem dependurado pelos dedos, do

beiral d'um telhado, a pedir soccorro em meio

minuto !

Esta approvação de Tibério é ainda uma das

raras coisas que eu tomo a serio n'este mundo.

Tenho visto naufragar a boa-fé, a boa amisade,

os ideaes nobres, as honradas crenças, os pro-

jectos cavalheirosos — tudo a safanões da velha.

caria, da mediocridade e do baixo atrevimento

sem escrúpulos. D'ahi teria de originar se ;;2or/e

<Vhomem, ou reforma de espirito. Não me vou

abaixo com duas razões: sou do numero dos

que reagem por Índole, por orgulho e para dar

exemplo. Não houve homem morto. Mas, des-

confiado dg meu espirito mos^uateiro^ chamej
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Tibério em meu auxilio, para as occasiões dif-

íiceis. Foi um bom achado !

Tibério é a razão experimentada. E' calmante

e é emoliente. Destróe exaltações e irritações.

Dá me ás vezes para sacrifícios, e o philosopho

diz-me do lado : — «Olhe que é cot. ido». Retiro

os sacrifícios, e, a breve trecho, noto que teria

sido comido. Outras vezes, dá me para irritar-

me
;
premedito e precipito desforços de maro-

teiras que esperam liquidação: e o philosopho:

— «Converse você com o travesseiro, mais três

ou quatro noites. Olhe que os saldos de contas

comem-se frios e fumados í» Comer-se ha frio

e fumado. .

.

O enthusiasmo é bella coisa : basta dizer-se

que n'elle collabora em muito o coração. Guar-

de me Deus de uma geração nova que não erre

uma e muitas vezes— pelo enthusiasmo! Livre-

me Deus da sizuda precocidade que aos oito

annos já pensa em vir a ser minilo, como o Fia-

lho d'Almeida conta, nos seus Gaios., da infân-

cia de Carlos Valbom I Mas parece me que é

tempo de annular aquelle velho dictado que

tem sido a base de mil e uma desventuras ; —
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«Se a mocidade soubesse... se a velhice pu-

desse. . .

»

Parece determinado que a mocidade só venha

a saber conter-se quando já não pode exaltar-

se. E' triste coisa, rapazes ! mas, porque não

chamaes vós., á vossa beira, o philusopho Tibé-

rio^ antes que vos alveje a gloriosa trunfa?!
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I de Novembro^ i8g2.

fWiBERio, cauto e arguto — ás vezes,— appare-

•'ip^í ceu-me hoje com ura bello masso denotas

do rico banco de Portugal.

— Vê você isto?

— Vejo e admiro; mas não invejo.

— Vovi reduzir tudo a cobre !

— ?!

— Tudo a cobre. Ando com um medo dos

diabos !

— !P

— Você admira-se ?!
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— Está claro. De que diabo tem você medo?
— Tenho medo. . . não sei de quê, mas tenho

medo d'alguma coisa !

— Agora comprehendo. O seu medo é de pri-

meira ordem, visto você n3e saber porque é que

o tem.

— ?!

— E' claro. Não ha quem tenha mais medo
do que uma creança, por exemplo, ao ficar só

n'um quarto. — «Medo de ficar só — porque ?

Não vem aqui ninguém...— Não sei. Tenho
medo de estar aqui!« Você é creança, Tibério!

— Pois serei. Tem você notas para trocar?

— Tenho notas para dar e vender, mas na

occasião devida. . .

I.á se foi o Tibério.

O Tal sentimento de pavor não é exclusivo do

philosopho. Anda no ar o que quer que seja

oppressôr de corações e de espíritos. E' a in-

certeza do que se espera e é a convicção de

que alguma coisa tem de vir. Estes últimos dias
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teem visto suppurar noticias e mexericos de que

um chronista só não assume a responsabilidade,

sequer para a simples narrativa... E eu sinto

vagamente quão justa era a alegria do Alves da

pharmacia, ao dizer-me hontem á noite, no Mar-

rare : — «Graças a Deus, sou só no mundo, e

não tenho nada 1«

Que bello ! Ssr só na vida : não ter de occul-

tar-se para chorar; nem de occultar desastres,

para não despertar tristezas; nem de tremerem

frente do infortúnio — que pôde ferir os bem-

amados ! Se o encargo consistisse apenas em
trabalhar dia e noite pelo bem estar d'elles /. . .

Mas o horrível é tremer por eiles'.

Tem razão o Alves da pharmacia. Aquillo é

que é balsatro iranquillol

Mas, emfim, arrumemos o sentimento; seja-

mos homens! Alli está o supra- citado Tibério,

que tem nos jesuitas de Campolide o sobrinho,

que elle adora, e a quem ha dias, em minha pre-

sença, dava lições de moral pratica, nos seguin-

tes termos :
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—«Ha só dois caminhos, Domiciano! (o pequeno

esteve para se chamar Calígula) — Por um d'el-

les chega-se ao respeito próprio e ao de outros:

pela estrada dos sacrifícios e da miséria
;
pelo

outro chega-se á fortuna invejável: pelo caminho

das patifarias. Mas é preciso que este caminho

seja trilhado com cuidado. Ha n'elle barrancos

mencionados pelo Código Penal. A sabedoria

do homem consiste em se livrar dos barrancos.»

O joven Domiciano esgazeava uns olhos pró-

prios da comprehensão e da assimilação. Por

aquelle escusa Tibério de ter pavores I

Dizia um dii d'estes, em terras de Hespanha,

um dos caudilhos do nosso partido republicano

— «que o espirito jacobino é fanático, sectário,

estreito, egoísta e gerador de politica pessoal,

com perigo de morte para os apóstolos.» E' ve-

lho, mas tem algo de exactidão; e, todavia, não

tem menos de indispensável na obra de trans-

formação politica. Em logar d'esse espirito es-

treito^ que tem a pôr o critico ? Um espirito tão
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largo que se presta á manobra de todas as es-

peculações de pessoaes interesses — sem o tal

perigo de morte para os apóstolos. E' estreiío,

mas é sincero. Mata-se e morre-se^ por elle :
—

destruída a accusação de egoismo.

E n'esse terreno de sinceridade se lançara espí-

ritos de menos largas vistas, — menos largas e

mais firmes. E contando com as taes coisas que

põem medo — vão arrostando com ellas.

24
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// de novembro^ ^^9^'

^^.STÁ-ME a lembrar, era eu pequeno e foi na

-pí^ rrinha egreja parochial— Santa Izabel : —
Jepoís da missa, eu approximei-me da meza elei-

toral, para ver aquella ratice: — «António José

Ma Silva ! António José dos Santos ! António

José Tavares !. . .« E eu, de bocca aberta, sen-

tindo no ar um mixto de solemne e de grutesco

e lamentando não ser ainda homem, — para

metter um papel na urna !

Houve um episodio que me impressionou

cruelmente. Foi quando Nosso Pae ia a sair da
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papelada, não se voltou para Nosso Pae. Um
dos homens perto da meza puxou-lhe pela so-

brecasaca, a chamar-lhe a attenção e o respeito.

E o regedor, com ar sacudido, olhando de re-

vez para o préstito :

— Deixe-me ! Importa-me cá ! . . .

Fui para casa, onde escandalisei com a narra-

tiva do caso a santa mulhersinha que me foi

mãe, — muito devota e muito amiga de Nosso

Senhor^ que na sua opinião, me salvara de um
garrotilho.

A santinha não podia comprehender a fé cí-

vica do regedor — um ardente pantomineiro.

Volvidos trinta annos, estou quasi tão igno-

rante como elJe, tendo já sabido muito. . . Mais

uma vez repito ao meu amigo Tibério, sequioso

das minhas opiniões, que é conveniente votar—
mais uma vez. Todavia, os mysterios da urna,

condensam em meu espirito cerrada noite de

pavor. Lembra»me a batota do Bucha^ onde uma
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noite o Augusto Feio, rapioqueiro emérito, disse

esta phrase memorável a um parceiro que lhe

perguntava pela sua honra : — Entreguei-a alli

ao porteiro, mais o guarda chuva.»

Não é bem assim, mas ás vezes parece-o

tanto .'

Xo caldeirão civico — que de mixordia ! Pa-

rece o barril do lixo d'um especial inferno. Con-

correram á obra os sete peccados mortaes. So-

bre as minhas illusões desfilaram, em rijo escou-

ceamento, o borrachão Malaquias, o batoteiro

Desiderio, o Macário souteneur e o fajardo An-

tunes Borromeu. Dinheirama suada do povo

correu, de mistura com a da burra do banqueiro

Ricardo, esse alentado maroto. E a fidalga e a

ama do padre e a cocotte levaram rasca na assa-

dura. Tudo que se chama veniaga, traição, des-

caro, deslealdade, apetites hediondos e legitima

fome, servilismo infame e dependência cruel :

tudo concorre, precipita-se tudo e tumultua e

referve no singular e monstruoso cadinho d'onde

sae — a vontade popular !
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Escorias da natureza humana ! Todos os pro-

testos de cólera são inúteis ; como os protestos

de emen.ia. A crença inabalável nos princípios,

a fé nos ideaes — nos velhos e nos novos — lá

estão, sem duvida, no caldeirão sinistro. Obra

inútil a de tentar apural-os no resultado final.

Obra de dever o registrar serenamente, impla-

cavelmente, as materuis que entraram na fu-

são. .

.

Tarefa difficil e grave a dos historiadores d 'este

periodo ! Nunca se deturpou assim, como hoje,

os acontecimentos : e da diffamação arvorada

em processo resulta o avolumar do cynismo. Os

criminosos chamam calumnia ás accusções, abri-

gando se por detraz dos justos, a seu turno ca-

lumniados. A confusão estabelece-se no espirito

das multidões — e os homens dignos parecem,

a espaços, montões de lama, porque não faltou

quem lh'a despejasse por cima 1

O futuro tem de laval-os e de liquidar tudo.
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12 de Novembro^ i8g:

Moi entre, un salmonete e uma costelleta de

^ viteDa, que a noite passada, no café Tava-

res, assim me abriu seu coração apertado o pre-

claro commendador Francisco :

— Estou velho ; tenho passado coisas de mil

diabos ; acho que a coisa social não vae direita;

mas desejaria que não houvesse mudança antes

de eu morrer. O amigo ri se ?

— Foi uma ideia risonha que me assaltou,

— Diga lá !

— E que talvez a evolução histórica demore
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os acontecimentos, á espera de que você morra.

Para não lhe perturbar a digestão.

— Você está caçoando commigo ? !

— Seria a primeira vez na minha vida que eu

teria caçoado com alguém. O meu caro com-

mendador está enganado com as minhas manei-

ras. Eu não faço troças : tomo apontamentos e

faço classificações. O meu amigo é um egoísta

em atarantação. Ordinariamente, pensa bem
;

mas principia a sentir mal. Tem o coração fra-

co, e d'essa fraqueza vem a resentir-se a ca-

beça. Não creio que venha a ser um maroto,

mas ha de vir a parecel-o.

— Não entendo. Você hoje está magico I

— Pois que é este mundo senão arte magica?

O amigo nem parece um pratico! Mas voltemos

á historia dos seus terrores. .

.

— Os meus terrores ? Pois não acha motivo

para isso, vendo tudo a desabar e a tome á

porta ? !

— Mande vir batatas, com a costelleta !

— Tem razão. (Francisco recommenda bata-

tas). Tudo a desabar e a gente sem saber o que

ha de vir ! Veja o meu amigo o Wenceslau bra-
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zileiro : tinha mandado fazer um prédio na Ave-

nida ; veiu essa crise do Brazil ; o homem in-

terrompeu as obras e lá se foi para o Rio. Pelos

Jacinthos de Grândola não vem mal ao mundo :

tomaram elles socego ! Mas ainda hontem á

noite, estava eu alli ao pé da porta, a tomar

café e rhum — um bello rhum que elles aqui

teem, a tostão o copinho! — e parou um homem
no passeio, a olhar para mim, um homem es-

farrapado, que meltia medo. Eu ia a chamar o

creado, para o affastar d'alli ; e, que pensa você

que me disse o mariola ?

— Mandou-o á fava í

— Qual ! Arreganhou a dentuça
;
parecia um

gorilla do jardim Zoológico, e disse-me : — «Eu
te darei o cafésinho, grande patife de burguez!»

— E dá lh'o, pode você crer. Mais dia, menos
dia, temos surprezas sociaes .

.

— Ora, pois ahi tem ! Que culpa tenho eu de

que haja fome e miséria ? Pois eu hei de deixar

de comer, porque o meu vizinho não tem pão í

Esta não consta a ninguém

!

— São accordos a estabelecer de futuro.

— Qual ! Accordos P Eu não concordo senão
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com a necessidade de pôr um freio a tudo isto.

Você também tem dado um contingente menos
mau, ha perto de trinta annos a trabalhar para

escangalhar tudo ! Ha meia dúzia d'annos ia

tudo tão direito : ricas fortunas, homens de ex-

pediente ! O Brazil foi a origem da desgraça. O
amigo bem sabe : temos lá uns vinte mil con-

tos para vir, e estamos aqui sem vintém. Que
diz a isto ?

— Eu digo que o commendador mette os pés

pelas mãos. Está em ponto de rebuçado ! Se o

tal gorilla o ouvisse. .

.

— Qual gorilla ?

— O esfarrapado de homem á noite, um que

não tem dinheiro no B-azil. O commendador

já pensou n'uma coisa importantissima f

-Diga!
— Na porção de freios que é preciso para

todos os esfarrapados como aquelle. . . E outra

coisa : já notou que elles deram cabo do freio

da religião, que era o mais forte de todos, e que

tinha serrilha, por signal ?
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— Você ajudou ! Ha vinte e tantos annos que

você trabalha !

— Para escangalhar íiido^ já se sabe. Ora, dei-

xe-me contar lhe o que me succedeu em casa,

ultimimente. Tinha rebentado um cano, debaixo

do sobrado, e o cheiro, de dia e de noite, era de

itombar. Preveni o senhorio. O homem veiu, e

fez-me notar que seria preciso esca^^galhar tiido^

para concertar o cano, e que eu não poderia

supportar o acréscimo de fedor, resultante da

obra. Eu respondi-lhe que supportarla tudo,

imenos a conservação da tal historia. Escanga-

Ihoii-se tudo ; fez-se a obra, e hoje está a casa

habitável. Entendeu ?

— Perfeitamente.

— Perfeitamente o quê ?

— Digo que entendi.

— O amigo faria o mesmo que eu fiz ?

— Pois decerto. Escangalhava, para fazer a

obra.

— E se lhe puzessem um freio .<'

— E' boa corriparação I \'ocê tem coisas !

— Todos nós temos coisas. As suas coisas

consistem em você querer o cano da sua casa
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em bom estado e o do edifício social — roto

No tal accordo, que ha de vir a estabelecer- se

depois das obras, haverá discussão sobre outro

pontos importantes : entre elles, o tal rhum

tostão o copinho. Você já pensou em que con

um tostão pôde matar a fome a uma familia ?

— Então eu heide privar me do rhum, porqb»

os outros não teem pão ? Essa não lembra ai

diabo !

— Não lembra ao diabo, porque elle negocei;

em fundos ; mas lembra aos que não teem pão

ao tal gorilla e aos outros. Você verá que aind

tem desgostos, por causa dos seus abusos d

barriga. Que lhe parece ?

— Que o amigo vem a acabar mal

!

— E' um prophecia que me fez o meu mestr^

primário, um dia em que lhe quebrei os óculo

e lhe escondi a palmatória. Mas é uma tolice

Acabar é um bem ; o grande mal é ter princi

piado. Emfim, sempre espero assistir a um;

scena curiosa n'este mundo...
— Qual scena r

— Aquella em que os g07'illas ajustarem con

você.
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LXIV

25 de Novembro. i8g2.

K^ONHECi em tempos, no Porto, uu rapaz com

^, o seguinte systema: no principio de cada

mno mudava radicalmente de costumes, de re-

ações, de amizades, de botequim, de jornal,

•ie amante, de vestuário e de princípios políticos.

£ra curioso!

Em 1874 conheci o frequentando a "Baviera^

Um excellente restaui-ante junto ao café Suisso.

Dava se com os Arrochellas,— o Heitor e o Lou-

!-enço,— com o Agostinho Albano e o Lourenço

lie Magalhães e o Eduardo de Magalhães. Lia o
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Diário da Tarde; vivia com uma actrizj vestia

se de preto e era republicano moderado. No di

1 de janeiro de j5 despediu se de tudo: passe

a frequentar o café do Carmo, relacionando-S'

com a clientella respectiva; trocou a actriz po

uma costureira e a fateota preta por outra, d

flanella azul; abandonou os principios democra

ticos: assignou a Palavra e fez-se ultramontan'

furioso. E todos os annos era assim

!

Ignoro de que morreu esse excêntrico, ahi

volta de 1879— estava eu no Brazil. Lembro

me d'elle a propósito de uma que me acontec

á ultima hora com o meu amigo commendado
Francisco.

O qual commendador se atiastara de mirri

havia dois dias, á conta de umas divergência

em matéria de socialismo. Hontem procurou m
em casa, para o fim de se reconciliar commig

e de me dar conta da sua evolução espiritua

Querem crer que se fez reaccionário?! E as ra

zoes determinantes da conversão .<* Muito curió
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sas. Eu exponho de memoria o arrazoado do su-

jeito.

— Meu caro amigo, tenho pensado muito es-

tes últimos dias e acho que o espirito do homem
não deve ficar estacionário e que deve ter uns

periodos certos de evolução de reforma, — por

exemplo, no principio de cada anno Ora, a

coisa social não vem direita. Tem as raizes po-

dres, muitos troncos partidos e um cheiro muito

suspeito. Em baixo toupeiras, em cima aves de

rapina: o diabo! Tomei uma resolução. Que
diz você a isto ?

— Acho melhor uma hespanhola guapa; mas

sempre é bom tomar alguma coisa. Coitado do

que não toma nada !

— Você é homem de bom conselho, apesar

dos seus modos exquisitos.

— D'accordo. Disponha das minhas exquisiti-

ces.

— Eu puZ-me a olhar para tudo isto e cheguei

ao convencimento de que ha um grande vazio.

— Um que ?

— Um grande vazio I

— Conforme... Ha barriga que quanto mais
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se vaza tanto mais se enche. O amigo não repa-

rou n'esse phenomeno I

— Ahi está você com as materialidades !

— Pois bem, subtilisemos ! Sejamos afuroa-

dores do Vago, para variar !

— Quero eu dizer na minha que ha um grande

vazio de crenças e que não ha principios sólidos

que as substituam. A gente já não tem fé reli-

giosa e não tem nada a que se acolha em occa-

siâo de crise.

— Esse ponto de vista é de uma orthodoxia

actual. Quer dizer na sua que já não ha santos

da nossa devoção, a quem a gente se agarre?

— E' isso, pouco mais ou menos. Mas deixe-

me seguir o meu raciocinio. Pareceu-me que o

homem seria mais feliz, se se inclinasse á crença

religiosa. Li, pela parte que me toca, diversos

livros especiaes ; falei com pessoas crentes e

senti me attrahido pela Fé. Acho que seria

uma grande obra introduzir no espirito do povo

a alliança das idéas democráticas com as cren-

ças na Bemaventurança.

— Está você tocando nos ossos de Leão XIIL

Olhe que o Papa vaese chegando á Revolução,
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como um catita. O amigo diverge apenas no

processos : quer que a Revolução se chegue ao

Papa.

— Jjsto! A Egreja não póJe depositar con-

fiança no inimigo.

— E' uma fórmula que você fornece aos ho-

mens d'hoje suspeitosos das intenções da Egreja.

Como quer o meu amigo confundir n'um inte-

resse igual 05 interesses que só existem pelo

fcsterminio reciproco .'' Você, amigo commen-
dador, homem da ordem, capitalista, com medo
que se pélla, imagina, como o vizinho conse-

ll^eiro, uma transacção com os desesperador.

Boa ideia! A pavorosa familia do Proletariado

abre a bocca, e não tem alimentos; é isso o que

a torna pavorosa — porqu* o problema da mi-

séria tem de resolver-se á dentada. O que ima-

gina você ? Metter os a^-tigos da Fé e as Bema-
venturanças por aqu;lla bocca dentro. Sío os

rudimentos do Socialismo catholico isso que o

commendador descobriu nas suas meditações

do fim do anno. Bemaventurados os que soarem,

porque elles serão consolados: é isto que você

traz á cidade ?

!

23
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— E não é bello ?

— Meu caro amigo. Não confundamos o bello

com o justo. A 1 .ola é uma expressão do bello;

mas como quer que seja immoral, não é uma
expressão do justo ; só tem cotação na orgia.

Consolar os que sofFrem,—com a promessa de

consolação no outro mundo, é bonita coisa, nnas

o que nós queremos é a extincção do sofFri-

mento. Deve ser encantador o quadro de uma
familia resignada, como você a deseja: o pae

sem trabalho, a mãe e os filhos sem pão, e o

pensamento na recompensa vdivina. Ora, o que

nós pretendemos — nós os descontentes— é que

o pae tenha trabalho, a familia tenha pão e a

recompensa divina se restrinja aos domínios da

phantasia devota. Em conclusão, que deliberou

o amigo ?

— Frequentar S. Luiz, ajudar a propaganda

religiosa, concorrer para supprimir esse vácuo

de crenças e de principios. . . Porque afinal, a

Miséria, de que você fala, não é um principio ;

não enche o espirito do homem !
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— Concordo em que tem falta de programaiâ.

N'esse ponto, está muito abaixo do partido Pro-

gressista, sendo aliás muito mais idosa e tendo

tido defensores de mais valia, desde Jesus Christo

até Marat. Não tem senão um artigo : Soffrer;

isto, dezenove séculos depois do Na7areno e um
século depois da Revolução Franceza. E quando

aos seus defensores — hem remunerados — per-

guntamos se preferem o Marat, ou o Christo, a

resposta é infallivel ; — Prefefem o Christo. Pois

não é assim ?

— Forte duvida !

— D'accordo : nem sombra d'ella. Para a ex-

ploração mais desaforada e preferivel esse justo.

As voltas que vocês lhe teem dado são a prova

mais completa da sua pureza. Nas garras de mi-

lhões de salafrários, durante dezenove séculos,

só por uma superioridade divina tem escapado

aquella reputação. O Marat não lhes deixa nada

para despezas de culto. .

.

— Você tem um modo especial de ser impio!

— Meu caro amigo, ambos nós somos espe-

cialistas, um no amor á pelle, outro no desprezo

d'ella. Em 93, quando o Luiz XVI foi enviado á
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guilhotina, um velho fidalgo seu amigo, chamado
Malesherbes, deu se á liberdade de manifestar

a sua magua, em presença dos officiaes de jus-

tiça. Um delles, extranhando o caso, perguntou

ao velho:— Em que te fias tu, com esse atrevi-

mento? — No desprezo da vidn, respondeu-lhe

o outro. A verdade, amigo commendador, é que

o homem aferrado á carcassa tem de supprimir

a lingua, para não ser um patife. . .

— Um que ? !

Não repliquei.
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I a 3o de Novembro, i8gg.

lOda a cautella é pouca em não alentar os

^'^if aneurismas — pelo abuso de sensações vio-

lentas. O chuveiro de telegrammas que a lodo

o momento nos communicam victorias, marchas

e contra-marchas, estonteia e desorienta muitos

espiritos e pôde, se muito nos preoccupamos

nos casos, arrastar nos ao horror da lesão-car-

diaca. O mais prudente é joeirar as imformações

e pôr de molho as que se apurarem como vero-

simeis, pois que no actual estado de coisas se

torna acceitavel aquelle processo do conselheirç

Encravadissimo :
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— «Um jornal prudente e sagaz não dá uma
noticia sem que todos os outros a tenham dado»
Chamem-lhe tolo !

Pois é verdade : victorias dos inglezes sobro

os boers e os orangistas, logo consideradas de-

finitivas, como quem diz — resolutivas, e 24 ho-

ras depois os boers a derrotarem os ou'ros, e

os enthusiastas da véspera a engulirem em secco,

e os acabrunhados n'um delírio patusco, e em
toda a linha os commentarios de quem não

pensa n'outra coisa, — sem saber coisa alguma:

tal é o espectáculo em scena.

Pôr de quarentena é o mais acertado, e não

perder de vista o seguinte: — que o resultado

final está previsto, — que esse^'^?a/ subordina-

se a uma lucta encarniçada — que é preciso

deixar de parte exaggeraçõas, quer dos dotes

extraordinários de um adversado, quer da infe-

rioridade do outro: o que ao soldado inglez

Idlta em fúria sobeja lhe em vigore em firmeza.

Contestar similhanie coisa é desauciorisarse

para a critica.
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Vem a propósito uma historia :

Ahi por 1876-77, quando foi da ultima guerra

entre a Turquia e a Rússia, aconteceu intervir

a Inglaterra n'um momento critico para os Tur-

cos, enviando aos Russos um ultimatum apoia-

do por uma formidável esquadra que singrou

para os Dardenellos. Cederam os Russos, que

marchavam sobre Constantinopla, — retroce-

dendo ; mas antes d'isso considerou-se a guer-

ra imminente entre a Inglaterra e a Rússia, e

a propósito dirigiu- se um jornalista do Figaro

ao marechal Canrobert, a pedir-lhe informações

sobre o soldado ingle:;.

Canrobert commandara em chefe o exercito

francez na Criméa, quando os alliados France-

zes, Inglezes e Turcos alli se bateram, em 1854,

contra os Russos. Conhecia, pois, muito de perto

as qualidades militares dos seus antigos compa-
nheiros de campanha. Assim respondeu elle ao

jornalista :

— «Para lhe dar, concisamente, uma ideia dq
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assumpto, limitar-me-hei a contar-lhe um facto.

Sahira eu, uma manhã, cedo, o meu acampa-

mento, para umas observações, quando encon-

trei, vindo do acampamento inglez e dirigindo-

se a umas posições dos Russos, um regimento

de infanteria ingleza. Chamei de parte o coro-

nel e interroguei-o sobre o objectivo da sua mar-

cha. Respondeu-me que ia tomar á bayoneta um
reducto, cuja artilheria incommodava es ingle-

zes em determinadas operações. Ponderei-lhe

que a situação e construcção do reducto per-

mittiriam aos Russos falminar-lhe o regimento

a cem passos de distancia, durante a carga. Re-

plicou-rae :

— "Foi a ordem do general : tomar á bayo-

neta o reducto.

— «Ou morrer ?

— «Isso não entra na questão. O general não

pezou tal hypothese, porque a achou naturalissi-

ma, e nós nem pensámos em tal.

«E poz-se em marcha, e atacou o reducto, e

poz o Russos em fuga, depois de perder 200

homens.

«Taes são elles, , .»

I
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Até que emfim, o espirito bellicoso dos Ma-
nuel João tem, para satisfazer-se, noticias de

muito sangue derramado ! Morticínio e desor-

dem económica e social, por determinação de

raros que nada arriscam — a não ser a gloria

do seu pai^^ e sem que as massas espatifadas

comprehendam coisa alguma, ou sequer tratem

de comprehender : eis a situação, ao termo do

século XIX (aliás XVIlí .<*), como na Edade-Mé-

dia, como na Antiguidade, salvo especial hypo-

chrisia dos actuaes senhores !

Especial hypochrisia, pois que outr'ora não

havia explicações e hoje os dominadores de ho-

mens explicdm-lhes que está em jogo o presti-

gio de urra nação, ou a unidade de uma raça, e

tanto basta aos mais exigentes para que, sacri-

ficando mulher e filhos e abandonando patria_, vão

exterminar outros homens — que nunca viram, e

de quem jamais receberam aggravo, ou ser ex-

terminados por elles.

^' este desvairamento incorrigivel, esta deso-
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rientação da besta humana, através dos sécu-

los, que entenebrece o espirito dos Pensado-

res. . . e justifica os que se absteem de pensar. .

A guerra iniciada na Africa Oriental não ofíe-":

rece duvidas, pelo que toca aos resultados, a

quem se dispensar de t jicciosismos, paraformar
conjecturas. Distingamos : uma coisa é odiarmos

o que consideramos nosso inimigo e desejarmos

a sua derrota, e coisa differente é phantasiar-

Ihe fraquezas e desgraças. Ha gente que sonha,

acordada, com um poderio invencivei dos boers

e com allianças europeias destinadas a comba-

ter a Inglaterra e com derrotas imminentes

das forças d'esta ultima; quando menas, imagi-

nam a Inglaterra a fazer de Hespanha em Cuba^

até que a intervenção de terceiro a precipite no

mar e lhe metta os navios no fundo. Deplorável

putírilidade dos sonhos !

A Inglaterra ha de ir até ao fim^ e o fim ha

de precipitar-se, logo que entrem em scena as

orcas consideráveis que a esta hora ella tem 9
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Caftiinho d'Atrica. A superioridade do bóer sô'

bre o inglez, como combatente, está longe de

ser absoluta: o soldado inglez é talvez o mais

firme da Europa, e a historia militar da Ingla-

terra, se não anda em folhinhas e almanachs de

Paris, prejudica um tanto os credites de outras

historias — e não lhes falo da sua marinha, que

está fora da discussão : falo -lhes do seu exercito.

Que o diga a França da Edade-Media, vencida

pelo Principe Negro, a do século de Luiz XIV,

vencida por Marlborough, e a de Napoleão, ven-

cida por Wellmgton! Nada de phantasias pueris,

em assumptos sérios !

Quanto ás allianças europeias, deixemo nos

de frioleiras ! E' ler a Gaveta da Allemanha do

Norte^ órgão do governo allemão, que reproduz^

approvando, um artigo da Correspjndencia de

Hamburgo, o qual assim termina :

«Por maiores que seiam as nossas sympathias

pelos boers, não se pôde desejar que a Allema-

nha saia da reserva observada e se empenhe no

conflicto, mais fortemente que as outras nações.'*

A Gabela de Francfort^ combatendo a poli-

tica de Ghamberlain, diz, todavia, que a Allema-
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que as relações entre os governos allemão e in- {

glez são as mais amigáveis.
^

«Quanto á França e á Rússia, diz o mesmo J

jornal, não poderiam intervir senão intervindo í

o governo allemão, o que decerto não aconte-
^

cera.»

. . .Apenas nos cumpre ter em vista — a nós,

Portuguezes — que teremos de pagar caro... a

nossa fraqueza.

A agua a potes, e os pessimistas a conjectu-

rar que segundo os melhores auctores, a peste

folga com a chuva, como a^ avencas, e que,

portanto^ é. crivei que avance até Lisboa, como
os boers sobre o Natal. Por miro, embora dos

mais crédulos na protecção divina, já arranjei

aposentos na aldeia de D. Maria, e á primeira voz

ás portas da capital, cá me vou na diligencia de

Canecas !

Muito a propósito de conjecturas sobre a pes-

te : acabava eu de ouvir diversos pareceres, ha-
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verá meia hora — ás 4 da tarde — á porta d'uma

livraria do Chiado, quando, ao subir a tal rua,

encontrei á porta da Havaneza o dr. Ricardo

Jorge. Conversava elle com pessoas minhas co-

nhecidas, ás quaes dirigi a palavra, olhando fixo

para o illustre medico, que não deu mostras de

reconhecer-me,

— Sr. doutor !

— Senhor. . . ?

— Sou o Silva Pinto.

— Ora, valha-me Deus! como v, está velho !

Eu estou realmente muito velho, mas não

gosto de que os outros o reconheçam, gostando

eu, aliaz, de apregoal-o. E' ratão ! E ao doutor

Ricardo Jorge disse eu logo, como me cumpria:

— N'uma phrase, e nada mais: a peste tem

augmentado no Porto ?

— «Augmentou ha i5 dias, e ahi estacou.»

Eu assim o communiquei a Tibério, que anda

horrivelmente preoccupado : — Olhe você que

augmentou ha quinze dias e ahi estacou.

E o philosopho :

— E virá a Lisboa r*

— Talvez venha no Hamlet pela Sarah Ber-
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nhardt, o que lhe será funesto... á epidemia

pois que a immortal artista traz intençÔQs pesti-

cidas. Ella o disse ao emprezario do D. Amélia :

— Nous ali ris íuer la pesie I

...Talvez julguem que estou brincando. E'

feitio meu. Não por mim, mas pelos que me são

caros, tenho muito e muito medo da peste, como
o tenho dos tremores de terra. De trovões é que

nunca tive, nem de ladrões — e, to :!avia, fui

victima d'esse duro tlagello. Um castigo !

Agora um trecho do livro do dr. Ricardo Jor-

ge sobre a epidemia, e um commentario de hoje,

do sr. Marianno de Carvalho. Falia o medico :

nO que via, confrontando com o que lia de

novo ou de antigo sobre a peste asiática, não

me deixou ao cabo de três dias a minima duvi-

da. Assim o communiquei aos collegas iniimos,

e nomeadamente ao director clinico do hospi-

tal, o meu am'go Guilherme Gonçalves Noguei-

ra, assistente dos isolados no hospital.
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«Foi tão imperiosa a minha crença que, tendo

iniciado a observação a 6 de julho, a o de julho

a affirmava áqueDes a quem devia conta dos

meus actos. A responsabilidade que d'isso pen-

dia sobre a minha consciencie medica c profis-

sional, sentia-a tamanha que pedi auctorisação

aos srs. vereador do pelouro e presidente da ca-

mará para, sob plena confidencia, comrauni-

car a minha opinião á autoridade superior do

districto, o que fiz verbalmnnte no dia ii de

julho e por éscripto no dia 12 de julho ^ em officio

que foi iran>mittido ao m:nisterio do reino.»

Falia o jornalista do Popular :

"A 7 ou a 8 de julho era imperiosa a crença

do dr. Ricardo Jorge, tão imperiosa como elle

próprio diz. Pois o sr. Lnciano de Castro, em
documento official e no seu jornal, deu-o como
em duvida. Que amor pela verdade ! Que zelo

pelo bem publico 1 A 1 1 de julho o sr. Luciano

de Castro estava officialmente informado não

de duvidas, mas da crença imperiosa do sr. Ri-

cardo Jorge de que a doença era peste buboni-

26
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ca. E o sr. Luciano de Castro repousava no Ra-

malhão e só em 17 de agosto se resolveu emfim

a providenciar. Um mez e cinco dias dedicados

á incúria e offerecidos á peste para bem se fir-

mar nos seus focos.

«Agora, que ouse oútra vez desculpar-se com
o sr. Ricardo Jorge, que procure mais artes

para escapar a tremendas responsabilidades.

Tudo se-^á inútil, porque sentença ahi a tem la-

vrada. Deixou crescer e firmar-se a doença, e

para tentar defender-se occultou a verdade dos

/acto£, como procurou por politica occuliar

a epidemia. Ainda é capaz de negaria

Ainda 1

Mesmo assim, tem seu interesse a noticia que

nos chega da Guiné : retiro me áquillo de alguns

habitantes pedirem ao governo da metrópole qua

faça guerra a um determinado chefe indígena.

Exlranbam alguns jornaes de Lisboa que sejam

os taes habitantes e não as auctoridades da

Guiné quem deseje a guerra e a solicite ; mas



4o3

creio que a extranheza cederá terreno, logo que

assentarmos n'este pomo : em que talvez fsses

hab.tantes tenham em seus armazéns géneros

avariados, em grandissima porção, e assim de-

sejem a guerra, para os impingirem ás expedi-

ções. E' dos livros., na Guiné, segundo corre

sem contestação.

De resto, é também dos livros em muitas na-

ções civilisadas. A dèbâcle não tem origem no

continente negro.

E adeante I

Não deve parecer mal que os Portuguezes na

mãe-patria só tenham, muitas vezes, conheci-

mento do que diz respeito ás colónias, quando

se me deparam cartas vindas de Lourenço Mar-

ques, ha dois dias, nas quaes se pergunta com o

máximo empenho e respectiva ignorância — que

ha de novo no Transvaal, Este facto deve ser

agradável aos que receiam ver a nossa afamada

possessão empolgada, de utj momento para ou-

tro, pelos atiradores boers. Vê se que estão

muito mais distantes, entre si, Lourenço Mar-
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quês e a republica sul-africana, do que consta

dos respectivos mappas.

Pelo que, teremos de informar os habitantes

de Lourenço Marques do que se passa no Trans-

vaal, emquanto, a seu turno, os estrangeiros, pe-

los órgãos jornalisticos europeus, nos dão noti-

cia do que se passa em relação a Portugal. Por

exenjplo: o Economisie Eunjpéen de 20 de cor-

rente dá-nos as seguintes informações :

«Devemos ainda mencionar um conira-tempo

para a Inglaterra. De diversas origens se tinha

u'timamente annunciado que o famoso convé-

nio anglo-allemão a respeito de Lourenço Mar-

ques não podia produzia effeiío durante a guer-

ra do Tran^vaal. E' certo que esse tratado prevê

a partilha da co>ta sul oriental da Africa, entre

a AUemanha e a Inglaterra, mas unicamente em
circumstancias que não se deram ainda.

«Ora, conforme informações auctorisadas, o

governo inglez tentou segurar durante a guerra,

por negociações directas e isoladas com Portu-

gal, as vantagens, que por outro modo nao po-

dia obter. A 3o de setembro pretérito foi com-



4o5

binado oralmente um convénio entre iord Sa-

lisbury e o ministro de Portugal em Londres.

Segurava á Inglaterra a exclusiva fiscalisação do

porto de Lourenço Marques e do caminho de

íerro, durante as hostilidade?, e a Portugal a

protecção efficaz da Inglaterra contra qualquer

ataque do Transvaal. Mas este projecto falhou,

affirroam, por causa d'uma opposição europeia.

Não se concluiu, pois o accordo.-

Assim seja — e que a Divina Providencia

aífaste as circun-stancias que ainda se não deram I

. . . Pelo que respeita á guerra, o sangue já

corre a jorros e os amadores principiam a aque-

cer. Os que a deteiminaram e>tão bons de saúde,

e não ha mal que lhes chegue. Coisas para a

Humanidade dar em doida. . . se tivesse juizo !

Que me dizem á intervenção das potencias i
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Já o facto (?) me valeu uma biscata do philoso-

pho Tibério contra os meus vaticínios : — «Diz

então você que não haverá allianças a favor dos

boers?!» E eu digo ao philosopho que repare

bem n'isto :

Se o facto vem a consumar-se não será uma
alliança a favor dos boers, mas uma tentativa,

arriscada de duas potencias para se apoderarem

de territórios alheios, emquanto vêem a Ingla-

terra entretid.i. O Russo quer a Pérsia, o Fran-

cez quer Marrocos ; a Inglaterra, poréno, que não

permitte jogatina sem occupar o seu logar á

banca do panno verde, não deixará de defender

os povos ameaçados. Para tal fim, já os coura-

çados— tantos como praga! — se concentram

em Gibraltar, e lá vão uns para o golpho Pér-

sico, a zelar os interesses do Shah, e outros no

Mediterrâneo farão sentinella vigilante ao gro-

tesco império que nos deu cabo de D. Sebastião,

mais do seu exercito. Uma coilisão entre as es-

quadras inglezas e as da Rússia e da França com-

binadas seria um lindo espectáculo a fechar o

século, hein ? mas não creio que a Ritssio se mo-

va, como dizia o da Brasileira de Frapns^ e,



w
quanto á França, tem na Exposição á porta um
bello pretexto para reflectir com prudência.

A guerra continuará pois, salvo erro, entre a

Inglaterra e as duas republicas da Africa Oriental.

Em i5 dias devem principiar as grandes opera-

ções inglezas, mas a verdade é que as operações

dos boers e dos orangistas já não são peque-

nas.

Agora vejo eu, como todos podem ver em fo-

lhas estrangeiras, a seguinte mensagem, dirigida

pela rainha Victoria ao seu ministro da guerra,

a propósito das operações dos boers :

"^.ilmoral, 22.— As terríveis perdas que tení

experimentado o exercito britannico torturam

o meu coração. Mais um grande successo hoje,

mas receio que a victoria tenha custado cara.

Rogo vos que expresseis á? famílias dos mortos

o testemunho da minha sincera sympathia e o

da minha admiração por aquelles que perdemos.»

...Se depois disto as famílias dos mortos

não ficam, além de consoladas, radiantes, é por-

que são ingratas. Interromper Sua Graciosa Ma-

gestade a prova das velhas marcas de Port wine,

para assim manifestar as ulceras do coração, é
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para a Humanidade, enthusiasmada, perder o

juizo. . . se o tivesse !

Toda a gente a escrever e a publicar hypothe-

ses, simples commentarios e prophecias de ar-

romba, acerca do conílicto entre inglezes e

boers, e, afinal, a ultima palavra tinha de vir

alli de Queluz, perto do hotel Ladislau, profe-

rida por aquelle que, a ^o mil reis por dia^ foi

Scipião sem Annibal e assim continua a ser a

mais original das nossas glorias !

Correra a atoarda, em duas tabacarias, de que

na revista Bra-^il- Portugal^ de Lisboa, ?//e ia

publicar as ?uas impressões e conclusões resolu-

tivas sobre a Inglaterra e o Transvaal. Gomo^
por amável procedimento da empreza, eu rece-

bo a mencionada revista, larguei, ao jantar, a

travessa dos bolos de bacalhau, apenas, na occa-

sião de atirar-me a eiles, me apresentaram o re-

cem-chegado numero (i8) do Brasil-Portugal^

e foi ao artigo dV//e que eu me atirei.

Valeu a pena.



409

Conselheiro Ennes, que foi ministro da mari-

nha como se sabe, delimitador de terrenos co-

mo se viu, generalissimo e commissario régio

como se pagou, e que é ministro no Brazil (ao

pé do hotel Ladislau) como se lhe está pagando,

embirra com os applausos ás victorias dos boers

e prorrette a morte do toiro que está a marrar

no comboio. O toiro é o bóer e o comboio é o

inglez,— bonita figura para Queluz-Bellas ! Certo

é, porém, que o loiro está damnificando o com-

boio e que as demoras d'este em pôr-se em mar-

cha estão precipitando as lesões cardiacas dos

partidários d'elle. Não faltará quem me suppo-

nha mais inclinado ao toiro, desde que o vejo a

marrar com tanta destreza e segurança. E' iliu-

são. O que eu digo é que os acontecimentos

hão-de produ7Ír-se, rapidamente, sem que n'elles

inrtuam as bravatas e os desdéns dos apaixo-

nados — e que, ao menos, as ieis da prudência

intimem os pimpões e os desdenhosos a abster-

se de man festações ohnoxias e incongruentes.
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Diz o sr. conselheiro — que o poderio britan-

nico é invencível. Admitte se n"um estudantinho

de Historia, mas de nenhum modo em sabedor

de tantissimas prosapias e de capa d'asperges.

Olhe que o% Estados-Unidos zangam-se ! Mas,

ha mais conceituosa maravalha no arrazoado do

sr. conselheiro: é quando, depois de accusar

debilidades mentaes de Kruger e da sua gente,

conclue por este esguicho de Salomão :— «A
sabedoria dos fracos não é resistir aos fortes,

mas evitar conflictos com a força.»

N'esse ponto ninguém nos ganha. . . em sabe-

doria. O próprio sr. conselheiro, installando-se

em Queluz, perto do hotel Ladislau, vae evitan-

do., como sabe, achar-se em contiicto com algum

colosso que ahi venha bombardear-nos ao Tejo.

Creio ainda que o lOiro será vencido, mas hon-

rosamente ; ora, parece que na vida das nações

tal adverbio já não tem cabida — e que o prefe-

rivel é serem sábios. . .

Temos de acceitar como certo que l adys-
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mith não se rendeu e que os inglezes conti-

nuam, por igual, em Kimberley e em Mafeking.

Nestas condições, olhando para o mappa, con-

cluiremos que o objectivj dos boers pôde ser o

Natal, pela Zululandia, e que de nenhum modo
atacarão o Gabo, — deixando atraz de si aquel-

las praças em condições de rigorosa resistência.

Mas a invasão do Natal tem de realisar-se im-

medijtaniente : isto é, antes da chegada de re-

forços inglezes a Darbaa. Parece que assim o

entendem, dando-se pressa em marchar sobre

Pietermaritzburg : encontrarão ahi novo centro

de reiistencia? A crise torna se agudíssima, e

as conjecturas devem reprimir-se, sob pena de

rebentamento de dislates.

Certo é, todavia, que o limitado numero de

partidários da Inglaterra principia a recuperar

confiança : é o resultado de se manifestarem

exaggeros e precipitações — que reduzem con-

sideravelmente as proporções das victorias dos

boers. ria quem, menos sensato, tenha estabe-

lecido comparações e approximações entre esta

guerra e a franco-prussiana, de 1870. O absurdo

é extraordinário, porque os aJlemães. depois de
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haverem inutilisaJo as forças de Mac Mahon em
Sédan e as de Bazaine em Metz, marcharam so-

bre Paris, contan lo com a certeza da superio-

ridade numérica, emquanto que os boers não

conseguem iniitilisar as forças inglezas em Ma-

feking, nem em Kimberley, nem em Ladysmith:

não podem pois avançar sobre o Gabo — e no

emtanio os reforços inglezes approximam-íe

com a superiorida ie numérica por parte da In-

glaterra. . . e, salvo, a intervenção providencial,

os boers terão de passar á defensiva. E' questão

de breves dias.

Falei da intervenção providencial, E' que nos

lembrámos hontem, á noite, conversando na

Havaneza, — eu e uti amigo — da explicação

produzida por Victor Higo acerca do desastre

de Napoleão em yVatirloo : — «Napoleão já in-

commodava Dius», e', mais humanamente :
—

«Preparava-se uma serii de acontecimentos em
que Napoleão já não tmha logai.»

Observamos que o poderio da Inglate-ra, as
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suas tendências absorventes, a sua enorme ex-

pansão, que se traduz por 43o milhões de indi-

víduos falando a língua ingleza: isto é, um terço

da população do globo: que tão formidável im-

pério reproduzindo em grandeza a Roma an-

tiga dD^ mjis prospíroí dias, talvez já incom-

mode Deus e nâj tenta lagar em nova série cie

acontecvnenos em prfpa^ação ; mas. . . que no-

vos acontecimentos í

A decidida entrada em scena da raça slava ?

E' cedo : está verde aindi e não falta quem lhe

supponha bicho: póie apodrecer antes da ma-

turação. Expaasão maior da AUemanha ? E' fá-

cil observar que a raça germânica se funJe na

anglo-saxonia, e que os sentimentos indiví-

duaes, de antipathia e de aversão, não corres-

pondem ás leis históricas, nem ao critério dos

dirigentes. Coisas novas da raça latina ? A me-
lhor novidade que eu conheço, de simi.hante

esfalfada raça é aquillo de um jornal de Itália

que ha dias verberava os inglezes — porque se

não batem contra ^^s boers como os italianos se

bateram entra os abyssinios.

E depois d'isto, a do padre Ténia, que escre-
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veu ha dias: — "Deus não intervém nas brigas

dos huquenotes.»

Conclusão ? Esperemol-a.

Não ha meio de nos livrarmos de especiacs

manifestações de reconhecimento produzidas

pela m.aioria dos nossos iilusires h sjcíJ^í, quan-

do d'aqui sahem, festejados como o não haviam

phantasiado, para os seus respectivos paizes. Es-

tou-me lembrando de alguns congressistas —
aquelles que, ha mezes, ahi beberam do fino—

e

que para as suas terras foram escrever, em ga-

zetas, toda a casta de sandices e de mentiras

acerca dos nossos usos e costumes, e de taes

illustres me recordo a propósito do illustrissimo

doutor Calmette, — ahi tão obsequiado e admi-

rado que até recebi um apontoado de babozei-

ras á laia de descompostura, enviado por um
mandrião -= anonymo como é dos livros, — por=
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que eu não me julgara obrigado a admirar o tal

doutor.

Parecia que m'o adivinhava o coração. Lá está

W/f-, em Paris, a agradecer, a seu modo, aos seus

admiradores que o festejaram.

Depois de haver, em Portugal, excedido os

limites da vulgar indelicadeza, — formulando

relatórios com feição official, recheiados de cen-

suras aos poderes públicos da terra onde era

hospede, e depois de haver repetido velhas par.

voiçadas, á conta de rivalidades entre Lisboa e

Porto, foi agora realisar em Paris uma conferen-

cia sobre a peste no Porto, um novo pretexto

para pôr em foco a sua especuladora vaidade e

a sua incorrecção. Foi um irmão do conferente

o encarregado da noticia, e lá a estampou no

Figaro chegado hontem, sendo alli, por signal,

tratados os seus amigos do Porto — os do dou-

tor — como um viajante regularmente civilisado

não traria os zulus.

Refere se aos assombrosos trabalhos do sal-

vador do Porto e das batatas e diz :

«Estas çxperiençias tão decisivas tiveram tal
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êxito, que os srs. Calmette e Salimbeni foram

encarregados de dirigir o tratamento dos doen-

tes isolados n'um hospital especial.

«Perdiam as suas noites, das 9 da noite ás 2

horas da manhã, a fazer autopsias nos cemité-

rios. Os dias consagravam-n'os aos cuidados com
os pestosos e ás experiências nos animaes. . .

"O sr. Calmette propôz que se injectasse pri-

meiro o soro Yersin 048 horas depois a cultura

Ferran HdlTkine aquecida.»

...E Calmette assado e lombo de Calmette

e costelletas de Calmette. adubados todos os

guisados com o maravilhoso soro Yersin ! Ca-

bem do ceu as annotí^çóes da f^aru, de hoje,

que revelam um profissional, ás pataraiicas do

sábio :

• ... Tudo isto é redondamente falso. O sr.

Calmette nunca dirigiu o tratamento dos doen-

tes, 'O sr. Cal-neite nun.a fez autopsias, o sr.

Calmette não propòz o melhodo da vacinação

mixta, porque antes d'elle )á o haviam pro-

posto os srs. professor Camará Pestana e dr.

Moraes Sarmento. O que merece entáo o sr.



417

Calmette que digam d'esta sua attitude e proe-

zas !

«Precisamente o contrario do que se deve di-

zer do seu collega Salimbeni, anda hoje a tra-

balhar honestamente no Porto, sem reclames

ruidosos pelos jornaes, nem hymnos laudatorios

ás suas virtudes e sciencia. E' possivel, afinal,

que o culpado principal seja o mano Gastão,

que veiu assoprar para o mundo inteiro as ha-

bilidades do mano Alberto, que de tal assen-

tada compromette. São questões de família, em
que não é bonito intervir. A nós competia-nos

apenas apreciar a prosa publicada, sem protesto

do sábio industrial. E como lhe não prejudica-

mos a v;;nda dos frasquinhos, temol-o por ahi,

na primeira occasião epidemica, com nova pro-

visão de elixires, trombeta em punho, de landau

descoberto. Podem comprar, meus senhores t...»

Mas, infelizmente e desairosamente, ha-de

prevalecer contra aquellas lições o sestro na-

cional — de bandeirolas, acclamações e enthu-

27



4i8

siasmos, em homínagem a qualquer patarata

de além -fronteiras, que nos dá a honra da sua

curiosidade especuladora; reservandose as

contestações, os desdéns e as amarguras para

os que tiverem a sorte. . . de nascer aqui. De
ser preterido pelo sábio Calmette livrou a morte

o nosso grande Sousa Martins !

Sendo certo que uma grande maioria entre

nós — pelo menos, òo a go %,— pouco ou nada

se importa com o que perderemos na guerra do

Transvaal,— e não se importa^ porque não é da

sua competência— acontece que muito se pre-

occupam, até serem indiscretos, os que por di-

versas rasões não téem o direito de importar-se,

em publico, com os assumptos de casa alheia.

Por exemplo :

Insere o Imparcial^ de Madrid (muito bem
apparecido o nosso amigo !), um telegramma de

Londres, no qual se lê— que os governos de

Paris e de Madrid pediram informações ao go-

verno portuguez sobre o caracter do accordo
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relativo á bahia de Lourenço Marques, não tendo

obtido resposta.

Se ha uma hora na vida em que se tenha de

applaudir, em consciência, uma qualidade nega-

tiva e obnoxia, é n'esta hora, em que eu applau-

do, sem reservas, o mutismo dos filhos dos Pas-

sos. Que importa ao de Paris o que nós fazemos

ou deixamos de fazer ? Alguém lhe perguntou,

em portuguez, porque se encolheu em Fashoa ?

E o de Madrid que tem com a nossa vida ? Ainda

não lhe passou a mania de olhar pelas nossas

colónias, como sua futura compensação de Cuba,

— colónias, metrópole e tudo !?

Esta do governo de Madrid a interrogar-nos

sobre os mysterios de Lourenço Marques, faz

lembrar a sessão parlamentar portugueza, em
que António Rodrigues Sampaio, então minis-

tro do reino, viu e ouviu amotinada, contra elle,

a opposição, á conta de qualquer abuso — fal-

so ou verdadeiro — praticado pelo ministro. Não
dispunha o velho jornalista de serenidade, nem
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de dotes parlamentares : irritou-se, perdeu a li-

nha e a falia, e o ministério ia cahir em meio

de uma chinfrinada medonha, quando, subita-

mente, se fez um mumento de silencio— o que

é vulgar no meio das berratas collectivas.

Então, isolada, e sem poder reprimir-se a

tempo, a voz de um pobre diabo, parlamentar

para encher e para fazer recados, berrou :

— «Dê explicações! Ponha para alli explica-

ções !»

Sampaio trgueu a cabeça, olhou para o ho-

memsinho, e, em tom saccudido, exclamou :

— «Também você se mette n'estas coisas !?«

Tudo desatou a rir. e o incidente terminou.

Dizia uma vez o ImparciaU referindo-se a

umas lamentações de origem portugueza sobre

as desgraças da Hespanha :

— «Até Portugal nos lastima!»

E agora :

.
^- Axé o de Madrid quer saber ! . .

.
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Mesmo assim esta guerra dos inglezes com

os Boers já me tem dado desgostos; — muitas

descomposturas, vindas pelo correio, de diver-

sos pontos da pátria portugueza. Mas entenda-

mo-nos acerca dos desgostos: quando um ma-

landra© me descompõe iniquamente, por conta

própria ou alheia, não é a descompostura que

me desgosta : é aquillo de a espécie humana me
apresentar assim tão numerosos typos de ban-

didos aitenuados.

Attenuados pelas leis, está bem de ver, — qua-

si que se não fossem ellas, eu, em vez de rece-

ber injurias d'aquelles tinhosos, receberia faca-

das, ou seria apedrejado — á traição. Reconhe-

ço-lhes o alcance das intenções.

E é aquillo, agora, a propósito da guerra, jt?or-

que eu defendo os Ingleses. Que rre dizem os

meus amigos a taes abuso, de iniquissima estu-

pidez ? Porque, emfim, se alguma vez tenho si-

do cautelloso na manifestação dos meus juizos,

n'esta guerra tenho collocado todas as cautelas

{pjrdon .'). Eu conheço os tapados perversíssi-

mos : sabia já que á primeira affirmaçao duvi-

dosa accusariam. . . a Inglaterra de me haver
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comprado^ como já em tempo accusaram. .. os

Estados Unidos. Portanto, não deixei logar para

as duvidas.

Sustentei sempre — como sustentarei, até que

me desmintam os factos ulteriores, a breve pra-

jo — que as vantagens obtidas pelos Boers ti-

nham de dar-se, mas que seriam ephemeras, e

que só patetas das luminárias poderiam contar

com intervenção europeia, a favor do Trans-

vaal, sobre allianças contra a Inglaterra. Tam-
bém digo que maiores patetas das luminárias

eram ainda aquelles que sonhavam com a der-

rota final da Inglaterra, com a sua expulsão da

Africa do Sul, e por fim com u-n desembarque

de exércitos alliados no território britânico da

Europa. Não o faziam por menos.

Ora, eu não firmei taes opiniões em demons-

trações de affecto^ ou de sympathia pelos Ingle-

zes, nem de ódio pelos outros. Tenho realmente

profundas aíTeições inglezas, e não conheço Bóer

algum, mas os sentimentos pessoaes seriam triste

base para juisos criticos : o mesmo que, se eu,

sem argumentos, sustentasse que é incompará-

vel o génio artistico de Sarah Bçrnhardt, só /Jor-
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que eu sou muito seu amigo. Vamos lá a ver se

me entendem aquelles moinantes que mais uma
vez me accuzam de veniido.

.

.

Dado que as praças cercadas pelos Boers—
como Ladysmith, Kimberley e Mafeking— con-

tinuem a rezistir, e parece que rezistirão (escre-

vo isto em 21 do corrente), é claro que o ata-

que a Durban se torna problemático e a inva-

são do Gabo impossivel, pois que os Boers e os

Orangistas não deixariam atraz de si as praças

guarnecidas e, relativamente, vicloriosas, avan-

çando elles para o Sul. Portanto, o general Bu-

tler poderá concentrar forças no Cabo, ou em
Durban, sem que prevaleça o plano dos Boers

— de as ir destruindo á maneira que ellas vão

desembarcando. Se isto não entra na cabeça dos

tapados perversissimos, então menos entrará a

ideia de que os Inglezes, em igualdade ou supe-

rioridade numérica, mudem a face e o fundo

dos acontecimentos. Eu creio que mudam.

Quanto ás allianças europeas e derivado trem-

l>lement de conjecturas e de vaticinios lòrpas,
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queiram abrir os olhos e as orelhas os perver-

sos tapailissimos que me injuriam : é para verem

e ouvirem a Allemanha ofticial de mãos dadas

com a Inglaterra, a França a retrair se, pois que

lhe não basta a Rússia para companheira de taes

danças, e a Rússia a amolar, porque se vê só,

e o slavo ainda está verde para tão altas caval-

larias. Olhem que não sae d'Africa a Inglaterra :

não vae d'esta vez, e nada de pensar em confla-

grações pavorosas — que os tempos vão bicudos

para taes despezas. . .

— «Mas, emfim, brada-me ferioso o philoso-

pho Couve gallega^ oráculo no café dos Madu-

ros, — mas, emfim, diga, por uma vez, se acha

justo, humano, tolerável, que um povo pequeno

e heróico (etc, etc), como o bóer, seja atacado

por um colosso que lhe quer deitar a unha á

propriedade !«

. . . Ora, porque não põe logo (Jouve gaUeg.7

a questão em similhante ponto de rebuçado P

Acho patifaria... que todos os brancos de to-
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das as procedências ali estejam em Africa, a

dividirem a propriedade, espatifando os legíti-

mos proprietários. E eu peço a Couve gallega^

e aos outros que berrem como eu, aos Ingiezes,

aos Boers e a todos os outros brancos :

— "Toca a safar! Larguem, que a Africa é

só dos pretos !»

A' data em que eu estou escrevendo (25 de

novembro) os acontecimentos precipitam-se, no

theairo da guerra, e se não liquidarem em der-

rota dos Boers e dos Orangistas, será porque

elles— o que é menos provável — pedirão e obte-

rão a paz e a Inglaterra desdenhará a gloria de

os esmagar. E' isto que éu digo ao Couve gal~

lega^ mais ao T^ijj flores, mais ao Esfregão de

sentina — o que me escreve cartas injuriosas, de

cinco paginas e pico E não creiam que eu me
torne pezado ao thesouro inglez, porque faço

prophecias — qual outro Bandarra — favoráveis

á Inglaterra. E' tudo grátis, seus banaboias !
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Aconteceu-me ante hontem (23) sentir-me

farto de toda esta mixordia de cada dia, — far-

to de aturar patetas e velhacos saloios, — e aba-

lei por ahi fora, no caminho de ferro, pondo

cinco léguas entre mim e os troca-tintas. Ao
anoitecer, achei me n'um centro absolutamente

bntannico (lá referve a indignação do Pouca

tripa!) e ali tive ensejo de, entre o jantar e o

chá, observar o espirito ing'ez em referencia á

guerra actual.

Não é mau conhecer um povo, antes á^ dizer

mal d'elle, — um povo e uma nação. Eu recor-

do-me, a propósito, de que, por occasião do ul-

timatum de Salisbury, na radacção do Diano

Popular^ um pobre major, que deve estar para

ahi coronel — a dirigir qualquer coisa — vocife-

rava : — "A Inglaterra foi sempre inútil á Civi-

lisação!» Já decorreram perto de nove annos

e ainda experimento uma revolução intestinal»

quando penso n'aquillo : n'aquelle major, n'a-

quella cabeça e na pouca vergonha do Destino

que me fez patricio de taes azemolas

!

E' bom saber, cada qual, o que diz; mas te-

nho notado que, pelo ordinário, são os que mais
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alargam os domínios das suas ponderações os

os que mais ignoram e mais bronco teem o cri-

tério. Cada burro a falar de tudo ! Pois é ver-

dade : a respeito da Inglaterra e dos Inglezes

tenho ouvido as ultimas sandices. . . ou não se-

riam as ultimas ?

Observei que no 7neio absolutamente inglez

em que eu me achava; ninguém tomara a sério

a resistência e as vantagens dos Boers e dos seus

alliados. — «Pobres diabos I Fora da civilisação í

Barafustam emquanto a guerra não principia :

agora vae-se varrer tudo aquillo
; já temos muito

tempo perdido.» «Tal o pensamento geral, com
o ar semi-distrahido de quem, dispondo de uma
grande fortuna, é importunado por um credor

de quatro libras : — "Sim, sim : mande lá rece-

ber, e não me incommode mais por similhante

coisa »

Agora (25 de novembro) já os amigos dos



428

Boers — os que por essa Europa, em fora, lhes

teem concedido o apoio moral,— dizem aos seus

protegidos «que aproveitem as vantagens obti-

das, para negociarem a paz, e que o Inglez é pra-

tico, e, portanto, não quererá mais despezas.»

Repito aos banaboias que me accuzam de ven-

dido ao Ghamberlain — que é improvável a

annuencia da Inglaterra a solicitações que lhe

sejam dirigidas em tal sentido. Justamente por-

que é pratica, verá nitidamente que tem de ga-

rantir o seu prestigio em Africa, contra o effeito

das immediatas concessões, e bem assim livrar-

se de que a abocanhem, como fraca, nas taba-

carias de Lisboa, mais nas hortas da estrada de

Sacavém. Dar caça a Napoleão, apanhal-o e en-

gaíolal-o em Santa Helena, quando o grande

corso era o senhor do Mundo e invadia todas

as capitães da Europa, exceptuando a ingleza,

— é já a'guma coisa na Historia bellica d'este

século, mas isso não bastará talvez para satis-

fazer Couve gallega e consócios : é preciso que

a Inglaterra vá até ao fim no saldo de contas

com os Boers. Naturalmente, vae : pois não è

assim, Grande Amiga ingleza !.^
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12 de Novembro, iSgg.

fEU-NOs ante hontem a Tosca, hontem o

Frou-Froii, hoje dar-nos-ha di Dama das

Camélias, amanhã (i3) ã Adriana Lecouvreur e

nos dois dias immediatos (14 e i5) o Hamlet.

Se o leitor do Porto é dotado de são critério,

sem excluir elevação — e se dispõe d'outros re-

cursos indispensáveis a viagens — não hesite um
momento. Parta d'ahi no dia 14 á noite, e venha

ainda vêl-a no dia i5 — a Lisboa !

Vél-a. Dizia a noite paseaJa o nosso querido

velho Taborda, que visitou Sarah Bernhardt no
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seu camarim, quando eu alli estava, — dizia elle

á artista sublime e única :

— «Já não oiço nem uma palavra sua, minha

senhora ; mas basta-me vél-a. Como é extraor-

dinário e completamente bello tudo que lhe vejo

fazer ! Deus a abençoe ! Deus a abençoe !>>

E beijava lha as duas mãos, tendo lagrimis

nos olhos,— e Sarah Bernhardt olhava para elle

e depois para mim, com um sorriso infantil que

ella tem na intimidade.

No final do espectáculo disse-me Taborda :

— «Volta lá dentro ? Eu não me atrevo: diga-

Ihe alguma coisa por mim !»

. . . E' aquillo do Planche, a propósito de uma

scena do Le Kui samuse : — «A critica perde os

seus direitos e resigna-se ás lagrimas e á admi-

ração.»

Lagrimas ! Admiração !

O pubHco escolhido d'esta série de espectá-

culos mostrou-se relativamente frio na primeira

noite, ao ver e ouvir a Tosca. A peça não.pre-
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dispóe o espectador a enthusiasmos. E' dura, e

só o trabalho de Sarah Bernhardt, especialmente

no 3.® acto, conseguiu derreter o gelo. Mas hon-

tem no Froii Frou, peça de absoluto valor, o gé-

nio da assombrosa mulher empolgou os mais

retrahidos, e a ovação honrou o publico. Ha-

de-se repetir esta noite: que a Margarida Gau-

tJuer constitue a creação favorita át Sarah Ber-

nhardt.

*

Querem crer os meus amigos que o meu len-

dário azedume tem-se dissipado? Mordam-se os

meus inimigos : ha dois dias que vivo contente,

e^ainda tenho para quatro dias — e depois as

recordações d'elles. Mas... n'um pobre e som-

brio espirito, com a pratica da desgraça^ germi-

na logo a suspeita, ao fl.)rescer a alegria, de que

ella será expiada duramente Que terá de parte

o mau destino ?. .

.

As nossas pobres actrizes,— exceptuando três

ou quatro— e temos mais de duzentas— brilha-

28
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ram pela sua auscncia. E admira se alguém de

que nada saibam ? Allegam as ausentes e seus

adherenies — que não podem viajar, e que, por-

tanto, não têem escola nem modelos. Quem as

manda viajar ? Peçam entrada á empreza do D.

Amélia — e vão estudar alli, agora ! Pois não

fostes, lindezas ! NãO;, que lhes pôde dar na fra-

queza ! Refiro me ás de pretensões.

Que Hamlet será o da Sarah ^ Evidentemente,

não é o do Irving^ nem o do MounetSully; mas

teriam influencia na sua creação o Taine, ou o

Paul de Satnt Victor, ou que outro abençoado

critico ? Talvez nenhum. Perguntei á sublime

independente — que Hatrlet era o seu. Respon-

deu-me : — «Espero que o veja.» Comprehendi:

— Se eu lhe digo como fiz a minha critica, ficará

V, dispensado de fazel-a, .

.

Fico-me ás vezes a pensar como nós distri-

buímos mal o nosso sentinoento e o nosso pensa-
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mento, transmittindo-os pela prosa. Que de mo-
diocridades um homem tolera e louva, pela vida

fora ! Que de nullidades, a quem finge, por fu-

nesta cortezia, ou por deplorável compaixão^

tomar a sério, para discutil-as, ou para ciial-as !

E quando, como agora, importaria levantar as

fórmulas até onde se impõe a elevação das al-

mas, descobre-se que das fórmulas extrahimos

e esbanjámos parte considerável da força... e

eu não sou dos peiores no caminho do peccado,

vamos lá com Deus !

Uma nota : Não se julgue que o camarim da

Sarah Bernhardt, no D. Amélia, é um centro de

palestra: apenas alli tenho visto o duque de Pal-

mella, e ministro de França e os actores Brazáo,

João e Augusto Rosa e Taborda. Eu vejo-mc...

ao espelho.

#

Venham d'ahi vêl a !

m-
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rS de No7'embyo, iSgg.

;,B:oNTEM foi a Dama das Camélias.

%/ Registrarei apenas que o publico, pondo

de parte os últimos restos do seu retrahimento de

fatalista, fez á sublime artista uma ovação pro-

longada e calorosa, que me transportou aos arre-

dados tempos da mocidade. Cumpre dizer que

a agonia e a morte de Margarida empolgariam

um cadáver e o arrastariam ao enthusiasmo.

Toda a imprensa hoje e todos os espectadores

hontem concordaram em que alli, perante a obra

prima do Génio, a critica cede o passo ao enter-
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necimento e á gratidão pela artista única. E'

aquillo — de perder os seus direitos, resignando-

se ás lagrimas e á admiração !

Não quero occultar esta nota que me deu ho- M
ras consoladoras :

Eu escrevera e a revista Brapl-Pjrtugal pu-

blicara no seu ultimo numero um artigo acerca

de Sarah Bernhardt, o qual tora para muitos ra-

pazes, dos que a não viram senão agora, ou dos

que a viram quando infantes,— uma affirmação

de fanatismo. Brandamente, com a delicadeza

que se deve aos velhos como eu, esses irmãos

mais novos me fizeram sentir as suas duvidas.

Eu limitei-me a exhortalos a que não deixas-

sem de vel-a e de ouvil-a. Por um acaso, como
que se deram hontem rendej voiis no theatro

D. Amélia.

E alli durante o espectáculo — nos intervallos

e á sabida e já na rua — essa Mocidade, que eu

julgara insusceptível da poderosa vibração de

nervos e de exaltação que faz desculpar as res-

tricções, dirigiu-se a mim, felicitando me, con-

cordando, arrependendo-se e acclamando -a.

Centenares de espectadores sahiram do theatro
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êòrti a§ mãos inchadas e a voz rouca. Ainda betri

que ao menos nos domínios da grande Arte e

em frente do Génio, ainda podemos sentir assim!

E nem a guerra do Transvaal, nem a Peste,

nem a hypoihese de se acabar hoje o munc^o

—

nada d'isso lembra ha três dias, nem ha-de lem-

brar ao nosso publico — emquanto aqui estiver

a Sarah. Diz a sabedoria popular — que não se

vive só de pão. E nem só de torpezas, de bana-

lidades e de tolices deve viver o pensamento do

himem.





x-~

14 de Novembro^ i8g

4! .DECIDIDAMENTE, houvc um moiT.ento, na^ noite de hontem, em que eu tremi —
pelo nosso publico ! A hesitação d'elle em ap-

piaudir ia-se prolongando e, no seu camarim,

Sarah Bernhardt dizia: — «Só na Hollanda e

aqui desagradou o meu Hamlet». Os raros visi-

tantes pediam-lhe que esperasse o fim das hesi-

tações : que confiasse no seu génio ; e ella :

— «Só aqui e na Hollanda.»

Subitamente, a ovação estrondeou e parecia

interminável. Ficou só a HolLinda I
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Creio que principalmente influíra no publico,

consirangendo-o, faltar-lhe a figura ondulante e

a voz doiro da sublime artista. No papel do

Hamlct. a figura de Sarah torna-se raide e a voz

áspera e um tanto rouca. Perceberam todos que

era do papel : ainda bem !

Não ha ali base para confrontações; mas se

ao maravilhoso tour de force importa, para ser

aquilatado, uma evocação de outro Hamlet, ci-

tarei o de Ernesto Rossi, que ha mais de trinta

annos applaudimos em Lisboa. O próprio Sal-

vini não se aguentav.^ no confronto, sendo aliás,

imcomparavel no Otello^ na Mojíe civil e sem-

pre que se tratava de trabalhos de Hercules. O
Hamlet de Ernesto Rossi estava, pois, na me-

moria. . . dos que lh'o tinham visto e"entendido.

A' meia volta no 3° acto, — no monologo e

no dialogo com Ophelia, — a recordação de Ros-

si, dissipou-se-me, para não voltar. Eu não iu<:-

peitava, sequer, que se representasse assim. To-

da a allucinação,todo o premeditado e todo o

indeciso do controvertido personagem estavam

ali, no seu temeroso trabalho ceiebral — que a

espaços se manifesta em explosões de furor. E
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entre os jaizos emittidos, em controvérsia, acer-

ca da loucura real ou da loucura simulada de

Hamlet^ estabelece se o tvpo dissimulado^ ao ser-

viço de um pensamento fixo. De quando em quan-

do, as explosões irreprimíveis. .

.

Nunca vi representar assim. Toda a Igualdade

e toda a lógica no desordenado ! Agora leio n'um

breve juizo critico, acerca do espectáculo de

hontem — que mais acceitavel era a expres-

são do terror apresentado por Ernesto Rossi,

em frente do espectro do pae, do que a relativa

placidez de Sarah Rernhardt; e eu direi que o

terror do trágico italiano era um effeito — tão

bem collocado que, ainda a prazo de trinta an-

nos produz lucros para o auctor, — e que na

placidez relativa de Sarah Rernhardt facilmente

se adivinha a allucinação : é o desprezo dos ef-

feitos.

Não faltou quom desejasse o Hamlet diapha-

no, e é velha a mania. Mas lá diz a Rainha, mãe
de Hamlet, na scena do duello entre seu filho e

Laertes :

— «Elle (Hamlet) está gordo e tem a respira-

ção curta. '>
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Completo nos detalhes, nas minudencias, co-

mo todos os trabalhos de Sarah Bernhardt, o

seu estudo do Hamlet e a apresentação d'elle

aos primeiros públicos da Europa é o facto ar-

tístico mais extraordinário do theatro moderno,

salvo embargos de especialissimos ignorantes, e

impõe-nos recordação perpetua e aos espíritos

abatidos uma nobre elevação — para admirar

dignamente a original figura d'essa mulher-as-

sombro.



iS de Novembro y ^^99-

f Adriana Lecouvreur, de Legouvé e Scribe,

foi o espectáculo de homem. Os auctores

escreveram para a Rachel a sua obra dramática,

e a critica de Gustavo Planche (em 1849) per-

roitte-nos confrontar o desempenho de então

com o que hontem, meio século volvido, a peça

obteve da Sarah. Louva o grande critico, sem
restricções, a recitação da fabula Os dois pombos,

mas estabelece-as quanto ao rigor e á verdade

nas scenas dos dois últimos actos— a recitação

dos versos da Phedra e a agonia e a morte. Ora,

o publico de hontem sentiu-se arrebatar de sur-
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preza em sur preza, de cicanto em assombro,

desde a recitação da fabula de La Fontaine até

á dos famoso^ versos do clássico, com os quaes

Adriana esbofeteia a sua rival, e d'ahi ao enve-

nenamento, á agonia e ao ultimo suspiro. A ova-

ção rebentou e ia ser formidável, quando Sarah

Bernhardt, acomettida por ii.ma syncope, cahiu

por terra, á terceira channada do publico.

Sabido que o organismo de Sarah havia sof-

frido a repercussão da violentissima scena final,

mas que se restabelecia lentamente, a impressão

^eral foi a da magua pelo malogro da ovação.

Havia phrenesi e assombro, e só algum philisteu

de podres fígados deixava de associar-se á ma-
nifestação.

A chronica fatiga-se de admirar e reconhece

a debilidade da prosa. Yela, ouvú-a e pôr a al-

ma n'uma infinidade de bmvos ~ é o desabafo

supremo !

Hoje, 6.« representação, com a segunda do

Hamlet. A'manhã e depois, — recitas supple-

mentares, com a Dama dús Camélias e vários

trechos dramáticos escolhidos. No sabbado, par-

tida de Sarah para Madrid.
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N'um dos intervallos perguntei-lhe se se re-

cordava de Sousa Martins. — «Um bello e gran-

de espirito !'> exclamou. E sabendo minudencias

da sua morte, disse : — «Que mal feito tudo is-

to ! O talento, o trabalho, a Jucia, o sacrifício,

tudo que constitue os superiores. . . tudo venci-

do miseravelmente por uma tvsica, utra indi-

geiitâo, uma ^oiriííj/u^^aa ' . . . « E encolhendo os

hombros, sacudidamente :

— Mlons ! Marchons !





jg de Novembro, i8gg.

^ORA que partiu a Sarah, tendo resultado da

=àm sua passagem os pormenores de velhas re-

lações cortadas e de reconciliações feitas, já os

enthusiasmos — e também as fúrias — podem
voltar-se, afastados da Poesia, para os assum-

ptos /^r^/Zcos. Registrarei ainda a ultima noite—
e depois a ordem do dia.

Trechos da Phèdre e da Rome vamcue e

VÉtincelle de Pailleron : tal foi o espectáculo

para gourmeis^ offerecido por Sarah Bernhardt,

29
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em despedida. Exgotadas as fórmulas da admira-

ção, resta dizer que o publico, e em especial a

mocidade das escolas, parecia resolvido a uma
ovação interminável, quando constou que ella

tinha de sahir do iheatro pêra casa dos duques

de Pamella, onde era esperada, para uma ceia em
sua honra.

Os rapazes, centenares d'elles, correram á rua,

apoderaram-se do trem, desatrelaram os cavai-

los e esperaram. Logo que a sublime artista ap-

pareceu á porta da sabida, estrondearam os vi-

vas, as palmas e os bravos, sendo arremessados

ao chão, para que ella passasse, par-dessiis a

montes.

Sarah entrou no seu trem, cora este seu fiel

admirador —a quem impusera a honra de acom-

panhal-a. A propósito virá dizer de passagem,

que um jornal censurou que tal se desse, quando

só os rapazes que conduziam o trem podiam

protestar confa o facto, e quando, longe de o

fazer, elles não esqueceram nos seus vivas,

durante o trajecto, este obscuro e devotado

amigo da gloriosa e incomparável artista. Mas

fique em paz a marmanjice jornalística !
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Durante o trajecto, os vivas foram atroadores:

— a Sarah Bernhardt, á Frauça, a Zola, á Liite-

ratura Franceza, á suprema ar;ista do rrundo,

etc. A multidão apinhava-se no alto do Chiado,

e, depois, por S. Roque, S. Pedro ci'A!cantara,

Patriarchal e rua da Escola Po'ytechmca, até ao

palácio de Palmella, as janellas das casas abriam-

se e os moradores assomavam espaniados —
eram perto de 2 horas da noite — ao ouvirem o

estrondo da ovação.

Houve paragem em frente da Escola Polyte-

chnica, cnde dezenas de estudantes aguardavam

a passagem de Sarah. AUi, ella, erguendo-se no
carro, agradeceu, e juro-lhes que btm commo-
vida.

Finalmente, chegada ao palácio dos duques,

teve de vir a uma ]anel!a agradecer de novo a

manifestação — que continuava na rua.

Hontem, logo de manhã, fui pedir ao meu ve-

lho amigo Paulo Planiier, que tem um culto por

Sarah Bernhardt, umas dúzias de rosas como só
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elle cultiva e apresenta em Lisboa. E fui-me ao

Internacional^ leval-as á extraordinária mulher^

e d'dlli acompanhal-a á gare.

Lá estavam, esperando-a, dezenas de pes-

soas, entre ellas a classe académica, represen-

tada por alguns dos seus membros — que não

tiveram aula; e, a despedirem-se particularmen-

te, lembro-me de ter visto Ramalho Ortigão,

Bordallo Pinheiro, D. João da Gamara, João

Rosa, Augusto Rosa e Lopes de Mendonça. Era-

quanto o comboio não partia, Sarah Bernhardt,

de pé, na carruagem, junto á porta, tinha um
sorriso enternecido para aquelle publico... e

quando o comboio se pôz em andamento, entre

adeuses, palmas e bravos, os rapazes seguiram-

n'o, correndo, e á entrada do túnel soltaram os

últimos vivas.

... E eu fui-me á vida, tendo nos ouvidos as

suas ultimas palavras :

— Silva PtntOy au revoir— á Paris l



^7 ^^ nopemb7'o^ ^^99 •

fE O general da divisão (da i.^), não tomou
praças de guerra, nem ganhou batalhas, foi

porque o Destino e o deus dos exércitos não

julgaram que António de Campos (?) poderia

formar em linha de sonoridade^ para entrar na

Historia, com Annibal, Júlio César e Napoleão.

Mas, se o general da i.^ divisão não tem na sua

bagagem a batalha de Cannes, nem a de Phar-

salia, nem a de Austerlitz, vae opulentar-se com
um feito que deixa na sombra o grande Cartha-
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ginez e o grande Romano e o grande Corso. E'

isto que se vê :

Indignado —como o S. Polycarpo de Flaubert,

— porque alguns estudantes militares ajudaram

a puxar, ou acompanharam o trem de Sarah Ber-

nhardt, uma das ultimas noites, do theatro a casa

dos duques de Palmella, o illustre cabo de guer-

ra que coramanda a i.* divisão (sede no largo de

S. Domingos) ordenou que se procedesse a uma
syndicancia, afim de proceder contra aquelles

criminosos. Tardou, mas instado, deu de si. Toda
a gente sabe que um grande numero de artistas

illustres tem recebido, em todos os centros da

Civilisação, demonstrações d'aquellas, e a Sarah,

a mais illustre de todas, já as recebeu em terra

portugueza. Mas é muito bem feito que se appli-

que severo castigo aos estudantes d'agora : é

desaggravo reclamado por fieis Devotos, poralen-

tados Gatunos e por Sacristãs de fígados podres,

que, pelos modos, vêem na Sarah uma judia, e

que applaudiriam a manifestação dos rapazes, se

em logar da grande artista, fosse — dentro de

trem—algum obsceno Mariolão salvado?' da pá-

tria amada e das batatas novas.
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Ah f em verdade vos digo que tenho dó d'este

general, se elle ha trinta annos não foi rapaz —
como eu — e se não puxou, como eu puxei, o

carro da Massini— por exemplo — quando ella

cantou o Arco de SanfAnna de Sá Noronha 1

Mas, quero persuadir-me de que o actuol cabo de

guerra, velho e macambúzio, como eu, se asso-

ciou áquella e a outras festas e não julgou macu-

ladas as suas diviáas de sargento pelo facto de

se sentir um rapaz e de não se envergonhar de

o ser. Como nos fomos rapazes^ meu general f

Não andávamos com o passo de sacristã, de olho

á coca, a arranjar a vidinha e a sorrir, velhacaz

ou alvarmente, ás ordes de protectores : sentía-

mos e criamos : sentíamos o enthusiasmo e cria-

mos no Bello,— complemento da crença no

Bem.
Uma vez por outra, — que nem todos os dias

são de Natal, — lá iamos á porta de um theatro,

á sahida do espectáculo, esperar e acclamar a
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diva, e, incapazes de puxar o carro de D. João

VI, ou de acompanhar o de qualquer salvador^

lá puxávamos o carro e lá applaudiamos... doi-

damente, seja I Abençoada loucura !

Eu sei que o general ordenou a syndicancia,

porque lhe disseram haverem estudantes milita-

res puxado o trem de Sarah—e não porque eu lá

estivesse, no carro. Não sou chamado para o caso

da indisciplina^ mas aproveito o ensejo para re-

pelir a um visinho meu — que não levou a bem
vêr-me dentro do carro — que foi a grande ar-

tista quem, á ultima hora, me itr.poj o acompa-

nhal-a, e seria de urso a desobediência. Os ra-

pazes comprehenderam.

. . . Emfim, espero ainda haver sensibilisado

o velho general—e que não ha)a perigo de maior

para os estudantes militares. Entre nós : cha-

mar-lhe-hiam invejoso :

FIM
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