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Poucas palavras 

Náo sou, dos gue n1ais gosrem do chamado 1·0· 
111a11ce-lzislorico : pela sin1plcs razáo, de q ue qua si 
sempre niío passa de 1nanifesro sacrificio da verda
de, em prol de um puro enredo. Apenas os omni
potentes ¡n1ctorcs s:1ben1, ao cerro, guando estáo 
phanrasiando, aluindo, commettendo as graves in
justic;as, que, para bem, ou para mal, no momento 
lhes prazen1; e, visto que o leitor se exirne, de 
e levar un1a novella a objecto de fatigantes pesqui
sas, resulta, que o 1nais das vezes se recheará de 
risibilissi rnas illusóes, sendo indiscutivel, que o seu 
lucro fo lgaria, en1 que prefcrisse o manuseio dos 
.classicos, que de\·oradamenrc an1aram a grande mcs
tra da rida. 

Seguiu este livro, e1n busca de n1uilo ourro hori
zonte : aspira a novidade de ser a singella moldura 
de urna interessante biographia, que reclan1a\·a ser 
esboc;ada, e, penso, que elle o fez, con1 escrupulosa 
exacridáo. Confiare i, aos que riveren1 a paciencia, 
de percorrel-o integralmenre, calcularcm as longas 
vigilias, que consu1ni, para que se niío reduzisse a 
n1ais urna soporífera narrativa de n111ores. :1.t~~ ,,,. 

~ ~- ··~) 
~-- ~#j : ' ,.. "• ~~, 
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8 POUCAS l'ALAVRAS 

Está perfeitamente clara e dcn1arcada toda a 

parte de 1nera fic~áo: si é pobre, niío deixa de ser 

natural, photographica de algu1nas scenas dos nos

sos dias, e teve, nos capitulos XV e XVI, a lem

bran~a de, con1 reverencia, exhun1ar un1a illustre 

rnorta. De sob as frias areias de J\lilo retiraram a 

celebre estatua grega, que foi cuidaclosa1nente as

seada e ren1ettida ao n1useu do Louvre : náo será, 

tal vez, mui. dissimilhantc o esfor~o, que en1prcguei, 

de repor cm firme pcdest<)l a n1ais encantadora n1u

lher, de quantas a tcrra viu, e sobre cuja desprote

gida n1en1oria ca1n adas de antagonicas inven<tóes 

pesavan1, escondendo-a aos olhos da rosteridade, 

n1etamorphoseando-a cn1 mytho incomprehcnsivel. 

Ben1 longe, pois, de teren1 tido o 111au gosto de 

i1nmolar urna epocha e as suas principaes persona· 
. . 

gens, estas paginas se esn1erara1n, cn1 reconstruir 

essa insigne figura, cujas linhas se achava1n ou com· 

promettidas, ou em come<to de apagamento. 

Oeclarei, no rosto do ron1ance, que o cscrevi 

para senhoras, e, dedicando-o á minha querida e 

unica filha, a Exn1a. Snra. D. Cordclia Gonzaga de 

Boscoli, náo preciso repetir, que o podem - sen1 

rcceio - entregar á n1ais recatada 1no~a . 

Go11:\ag<1 Fil/10. 

Glassow, 10 de j~nei ro de 1903. 
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Sin1ples nota 

!\iio conhc~o (em portuguez) dous escrip1orcs, 1ao unifor

mes, que, ler um, equivnlhn nccompnnhar o outro. Cadn pen

na, cada grnphista. J\1esmo entre aferrados ¡\ etymologia, re· 

benca, qunndo menos se espera, cnlorosa divergencia. Egrejn, 

ou igreja? •Com e !u, gritam u.i1s; no que, outros retrucar5o; 

•De ecc/esia111, eigrejo, e, pela apherese do e, 8rnphe·se igre

ja ! •.E na foltn-até hoje 1-de um lexicon, de suprema, de 

reconhccida auctoridade, tracia cada qua l, de ir impondo a 

propria opiniiio. Que um frnncez adopte ou phJ'Siognomic, 

chcvallicr, a111fvrysme, etc., ou doner, so11frir, faloir, etc.; nao 

forá escholn, contra o esiatuido no Dictio1111aire de l'Acadé-

111ie, que apenas cnsinn - physio110111ie, chevalier, a11évris111e, 

do1111er, soujfrir', fal/oir, etc. Em portuguez, porém, nao hn, 

n quem obedecer; e, dahi, mau grado meu, ti,·c, nes1e pen

sado li,·ro, de seguir a minha graphicn. 
Superñci11l exnme clnssiñcar-mc-hn entre os e1ymologistns. 

De feito, o sou; e já fui intransigente, que pugnavn por charta, 

cl1orda, 111acln1·, 111es, por111g11es, Pn1·fs, cl1i1·l1rg;a, etc ., contra 

o que se converieu no mnis generalizado uso, isto é, cnrtn, 

corda, marnr, mez, poriuguez, Pariz, cirurgin, etc. Sem e:m

hnrgo, si aqui nindn empunho o an1igo e querido esrnndarte, 

busquei fugir :\ pecha de exquisi tiio, pnssando a ncceiwr al· 

¡¡urnas dessas defeüuosas fórmns. Lancem, pois, os benevolos 

Jei1ores á conta de tal tolerancia quaesquer apparentes cinca· 

<las, e crciam, que, fone ou fraca, nito é sem base, que ante

ponho urna graphia a urna outra. Adduzire i os cxcmplos, que 

dtl penna me cahirem: 
Acco111pt111liar - Obscura e controvertida é a origem; mns 

o mesmo se dá para o fr. ncco111pag11er, it. acco111pag11nre, e 
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ing. to acco111pc111y. Ora, nao deYendo guiar·me pe la simplic i
<latle cas1elt13na, que só geminou lenras, que 1eem prosodico 
valo r, nao desprezei a l ic~íio daquelles !res idiomas. 

A(astar - Com um só f, por me parecer palavra popular. 
A etymologia (Moraes) abstare fere a regra, de que b la tino 
niío degenerou em J. 

Estal/a1·, soll11far, callar (niío falar) - Para aviso, de que 
sao vocabulos castelhanos, grapho-os com 11, aportuguesando
-os na prosodia . Um só l para calar (abrir entalhe), cala, ca
Jiio, tresca/ar. 

Egreja -Apcnas tres vocabulos sahiram da raiz ecclesi: 
ecclesiastico, ecclesias1icame111e e egreja. Ora, si os dous pri-
1neiros i1ño toleran1 i, n5o abrire i excep~ño para o ul timo, 
quando o nao resolveu a lingua franceza, tao respeicadora da 
etymologia . 

Asse11n1·, asse110; assea1·, asseio - De assig 11a1·e, assignt'l r e 
tisse11ar; qu<\11to a asseno1 de sig11J1111 ; pelo mes1110 processo, 
com que de sedentem (com o prefixo a e gemina~áo proso
<lica do s) formá mos assento. A etymologia (Fr. D. Vieira) 
adsica1·e, para assear e asseio, n1e nao sa tisfaz; i11clino-n1e 
para os voc:ibulos castellrnnos asear e aseo. 

E x perto, cxpert~r, de.i-pe1·tar-De experrect111111 experto; 
e si escrevemos extrahir, excusa r, rnmbem nos cumpre escre
ver expertar, dexpertar. 

S11rrir, s11rriso - A ecymologia s11rridere deu a primeira 
lic~iio, e a ponugueza prosodiu repetiu· a, desde que approxi -
01ou taes vocabulos do fr. sourire. Fata mal, quem diz sorrir, 
er11 vez de s111·1·ir . 

. JV011te- Siio faculta tivas as graph ias 11011tc e 11oite. A eupho
nia dec idiu-me na op~iio: exceptuado oito (e derivados),só es
crevo (e digo) noute, ouro, lousa, vindouro, ancoradouro, etc. 

Extase - Enriquecern a lingua as fórmas duplas imo e in . 
timo, mui e muito, novo e novel, supplican te e supplice, etc. 
Quan to a extase e exrasis, applaudo F. J. Fre ire; além de des 
necessaria, é a variante is infensa a um plural regular. Por 
isso, somente emprégo: exrnse, paren these, these, emphase, 
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SIMPLES NOTA 1 1 

erase, dierese, tmese, apheresc, etc., com os pluraes e~nses, 
paren1heses, theses, e1c. Excusado obsen·ar, que ao li\'rO de 
Moysés chamo o Genesis. 

Asa - Niio poderia prov ir de a/0111; o 1 medial ou é rcsis· 
ten te (ta/eam, rn la; 111ilitiam, milicia), ou syncopa-se (aq11i
la111, nguia; pal11111, pau); ou degenera em r (lili11111, lirio; 
c1111111!11111, comoro). Degenera~lio em :; (como querem os ¡:ra

phistas de a:;a), é tudo, que ha de prohlematico. De alam, ala, 
alar; de modo nenhum asa, que prende-se a a11sa111. Tambero 
ficou cm evidencia, o porque escre,·o aso, o ,·erbo asa,., asa
do, asada111e11te. Com :;, 11¡ (caria de jogar) e a1ar (acaso, 
sorte), de arabica origem. " 

JJ,.asa - O velho allemao b1·as, o fr. braisc, e o cast,b1·asct 
ensinnm s. Nem conhe90 substantivos cm a:¡a; sim, cnSii¡ asa, 

rasa, vasa, g rapham-se todos com s. ~ 

Brasil, brasileiro - Formigam est irados a rtigos em fa~ 

vor de s, e tamben1 de :;, que é pura graphia ingleza. filas o 
bom-senso linerario nos está bradando, a náo qutbrarmos 
a harmonia neo-latina: escreveram, escre,·em e escre\'erño 

Brésil o franccz, Brasile o italiano, e Brasil o hespanhol. 
Ret,.og11arda- Em que pese a Filinto Elysio e ou1ros: só 

escrevo (e pronuncio) retroguarda, e nunca l'Ctag11a,.da. O 
prefixo latino retro permaneceu inalterado (retroac9iío, relro

ceder, retrograda r, retrospccto, etc.), e com tal realce proso
dico, que, em caso nenhum, degenerou em retr 11, e muilo 
menos no barbarismo ,.eta. 

Soie1111e, so/c1111idadc - Nao é possivel esquecer, que tam
bem possuimos pere1111e e pere1111idade, e que, das tres grn

phins latinas, é sole1111e111 a melhor. Vem a proposito confes· 
sar, que, por identica rnzao, prefiro pi1111ac11lu, sep11/c,.01 bater: 
pi1111ac11!11111, sep11/c,.11111, bat11e1·e 1eem brasóes, superiores a 
pinac11!11111, sep11lch,.11m, batt11e1·e. 

111110/ver, desi11volver - De i1111ol>1ere fez a prol a~iio ponu
guezn involve r. Quem diz envolve,., será capaz de pronunciar 
e1rve11lo, e1r1e1·esse. 

,\falla - Emquanto Bescherclle esquadrinha essa elymolo 
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12 SIMPLES NOTA 

gin, affirmemos, que o portuguez 111alla nos veiu do francez 
111a// e. 

Fa/ar - Si o b medinl de fabulare resistiu no cns telhano 
!rabiar, syncopou·se de todo em falar, pois que a lab ial b niío 
se poderia mudar na linguo-dental 1, pan1 defesn dn errada 
grophia com 11. 

Liso - O levigare (Aulete) pode conversar com o adje
ctivo grego, cm que Bescherelle calcou l isse. Penso, que liso, 
alisar, lisura nos vieram dos vocabulos castelhnnos liso, ali
sar e lisura. 

Brisa- Os que por r opinam, estribam·se no inglez breere; 
en tretanto, é o proprio \<Vebster, quern nos convida, n com
pararmos o francez bis~, o. proven~al e velho alto nllemáo 
bisa. Sño raros, em portuguez, os substantivos em i;a: alguns 
fcm ininos de iz (juiz, ju iza) e i1lguns nomes proprios, que cor
rem con1 ambas as grnpl1ias (l_.u isa, Luiza). Pnrn a forta lista 
de todos estes-brisa, ciso, frisa, pesqu:sa, guisa, pisa, camisa, 
divisa, balisa, etc.- nño va cilio em 1razer - poetisa, prophe
tisa, sacerdotisa, py thonisa e ojerisa. Quanto a este ultimo, 
afosto-me de Fr. D. Vieira, que consigna •ogeri:¡a•; conservo 
o j (Jo cns telhnno ojeri:¡a), dando a desinencia mais geral cm s. 

Am1iq11ilar, ann11/lar-Quer em a1111ilzilare, quer em a111111/
frn·e, a11 rep resenca ad, e n gemina~ño do 11 foi do la1 im trnns
plantada pa ra o inglez (to amrihilatc, to a111111l), paro o francez 
(n1111ihiler, a111111//er), para o italiano (aimichilnre ou a1111ichi
lire, a111111/lm·e), devendo, pois, para os etymologistas, ser 
conservada no portuguez. 

Almosso- No grupo 1·s, o r assimilou-se ao s (perso11a111, 
pessoa; avers11m, avesso); e nssim, de ad111ors11111, nlmos~o. 
Quanto a ass11car, nao delenderei a chamada graphin classica 
(a~·11cnr): nao quero saber, si o arabe, o persa, o sanskri to 
tnmbcm possuiam a palnvra ; firmo-me na certeza, de que tal 
vocabulo em grego principia por sigma, e em lncim por s, e 
de que ambos sao propnroxytonos; e, outrosim, de que, pela 
mudan~a de a em 11 (stra111e11, estrume), comprehendo urna 
corruptela de sacchar11111 em súcar, a exemplo do fr. s11crc e do 
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ing. sugar. Ora, com o prefixo a e geminac;ao prosodica do s, 

surge a graphia corrente assucar, que nao destoa dos outros 

termos portuguezes da mesma raiz (saccharino, snccharifica r, 

etc.), em que o sigma grego e o s latino ficaram á flor. 

Pi11tacilgo - Os diccionarios (por motivo prosodico) ge

minam o r de pintarro:r:o; nisso tendo reparado, passe i, em 

pintacilgo, a imitar o castelhano. 

Gyro, g yrar- Re~peitando essa graphia grega e latina (por

que escrevo lyce11, gymnasio, etc.), ev ito a con tradicc;iío, em 

que cahiu Aulete, com giro e gyroscopio. Quanto a brilho, bri

/11ar, brilhat11ra (it. brillatura), nño discuto a ctymologia be

ryllw11, curvo-me ao uso, que nño foi apenas dcspotico em por

tuguez, mas rnmbem no francez, castelhano, italiar10 e inglez. 

Peio1·, pcio1·a, peio1·ar, 111eia1· - De 111ajo1·e111, n1aior, e i1áo 

maor; de pl'_iorem, peior, ~ nao peor. O i de meiar (111ediarf} 

é elemen to radical. 
Goella, esgoe/101·-se-Desde que reconhec;amos aorigem (o an 

tigo castelhano goliella), a orthographia ponugueza impóe-se. 

1'elepho11e - S i é invento norte-americano, si é neologismo, 

si as duas palavras gregas podem ser simplesmente aggluti· 

nadas, si a ultima edic;ao de Webster ensina 1elcpho11c, si pos

suimos em portuguez conc, trombone, cyclone, etc., sigamos 

o uso corrente, só escrevendo e pronunciando celephone, e 

niio teléplto110. 
Externar - Nño figura nos lexicons ¡ entre1anco, si de ill

ter1111111, interno e internar, porque motivo de exter1111111, ape

nas externo, e niio tambem o mui conhecido verbo e:r:tcr11ar 

(manifestar, declarar, pór de fóra), ao lado do it. estcr11are e 

do ing. to e:r:ter11ali¡e Y 
J\llartelo, ja11ela, pa11ehr - De 111art11/u111 (' ·ariaate de mar-· 

c11/u111, diminutivo de 111arc11111) só poderia vir martelo. Jun

ctando-se a ja1111a111 (depois da apocope 110111) o suffixo ponu

guez ela, teremos jane/a. Com um só 1, o vocabulo pa11ela, 

por ser popular. 
Com a mesma concisiio dos exemplos supra mencionados, 

ser-me-hia facil explicar, o porque tnmbem adopto as seguin-
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tes graph ias: edaiie (relatem); posteri<lade (posteritatem); im
miscuir (cast. i11miscuir); golfo; Escocia e escocez; acaso; 
bolla (b11//a111); baila (bu/lam) ¡ vazio e esvaziar; góso (gavi
sum); bisuncrnr ; bonhomia, bonificar, bom-senso, bemfazejo ; 
circumdar, en)ta11 to, con1tigo; conjunc~áo si; nffazeres, affuz:er .. 
-se, affeito; encorpar, incorporar, corpulento; thio e thia; hin
verno (hiben111111), hibernar, hiberna~iío; character; appreciar 
(appretiare), apre~ar (a+pre~o+ar), apressa r (a+pressa+ar); 
singular (s i11g ulare111) e singe llo (s i11gillari11111); pol ir (polire); 
bullir (bullire); suberbo (s11perbum); estremecer (lr<!miscere), 
extremo e extremar ; exgotrnr e esquentar; anjo e anginho; 
dezimar ( decimare); cau tela (cautelam) e procella (pr·ocellam); 
quaderno, quo ta~ao e comprehender ; magnate; affogar e suf
focar; cana<liano (e nao canadense); exempto e exemprnr; 
complice (complicem), compl icidade e complicar; p<lSSara<la 
(e nao passaredo, nem boiedo); excal<lar; ampolla (a111p11llam); 
farsa (it. farsa) e farsista; dan~n e dan~ar; lapide (lapidem); 
escasso e escassez; bazoffia (it. ba:¡1offia); grottesco; disfarce 
(cast. disfra:¡); ouvertura ; coupon, cha let, buffet, bouquet, cou
pe; philt ro; atrasar; alucinar (11/11ci11ari, graphia de Cicero); 
aco lytho e aco lythar ; endeosar; mel, melliHuo, melluria, me
lico (melicum); sofrego; follego; atfinco; mola (1110/am); mole 
(molem); molle (mollem) e molleza; mi olio e medulla; facill i
mo, difficillimo, ducti llimo, gracillimo, humillimo, servill imo, 
agill imo, fragillimo (á latina, com 11); estrea e idea; alvinitente 
(a exemplo de alvid11ce11te111); bullet im ; bistu ri ; prancto, jun
cto, practica, poncto, desaponctar, desaponctamento; fitta. 
(vittam) e enfittar; litar, fito; affrontar; mixtura e mixtura r ; 
accorda r (concorda r) e acordar (sah ir do somno); polleiro 
(p111lari11111) e empblleirar ; trappo (drapp11111); etc., etc. 

Obedeci a regras, que o attento lei tor facilmente deseo-· 
brirá. Si rvam de prova as seguintes: 

Escrevo christ5o, benc~flo, etc.; si, porém, os vocabu los. 
sáo paroxytonos, a111; orgam, saran1pam, Este\1a1n1 orphan1,.. 
accórdam, sotam, etc: Tambem escrevo christ5, lou~ñ, et.;:.; 
si, porém, parox.ytooos, an: orphan, drogman, iman, etc.,. 
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a que (por excepc¡ao) juocto al3uns 0001es proprios, qunes 
Renan, Pan, Chanaan, Orosman, Silvan, etc. 

Aos verbos em i111r (civilizar, poeti zar, organ izar, celebri · 
zar, etc.) apenas exceptuo: alisar, abnl isar, balisar, annlysa r, 
p<1 ralysnr, nv isnr, re;Jvisnr, precisnr, i11c isar, visar, divisar, des .. 
can1isnr, encamisar, frisa r, desfrisar, guisar, ¡)isar, repisar, im
provisar, pesquisar, phnntasia r e bisar. 

Dou n desinencia escer aos verbos, que inalterados passa
ram do latim, qual claramente se ve em: crescer (crescere), 
florescer (jlorescere), effervescer (effervescere), abhorrescer 
(11blrorrescere), adolescer (11do/escere), etc. Os demais, em 
ecer: fnllecer, padecer, carecer, permanecer, amanhecer, etc. 

Depois do prefixo 11, só gemino a alterante inicial, si t~J, 
gem i nn~flo proveiu da lingua originaria: 11ppetere, appetecer, 
11pp1·opria1·e, appropriar, attrnltere, aurahir, abbn!11iare1 ab· 
breviar, a11111111tiare, annu11ciar, etc. Tnmbem ge 111i110 os e 1·7 
por motivo proso<lico : assanho r, assobiar, arrojar, nrriscnr. 
Nos outros casos, cvico raes geminac¡óes: alongar, aluminr, 
acomme11er, afrouxar, etc. 

N5o confundo desinencias parecidas: ao lado de agua 
(11q11a111), magua (maculam), regun (regulam), paschoa (pas
c/1am), amendoa (amygdnl.1111), récoa (variante de récova); 
ao lado de discretear, passenr, premiar, remediar¡ ao lado de 
ncoro~on r, arroar, amuar, pactuar¡ ao lado de preza (pr01-
dam), desprezo (des+ pretium), empresa (prehe11sa111), defesa 
(deje11sa111); ao lado de glacia l (glaciale111), cordial (cn1·di11a
lem). cordcal (cordem), leal (leg"lem); etc. 

Sirvo-me do h, como signa) de syllaba diflerente: cahir, 
ahí, bahía; como signal interjectivo: ah! oh!; como respeito 
etymologico: honrar, hinverno, philosophia, theologia, rheto
rico, emprehender ¡ finalmente, no 1•ocahulo hontem, só en~ 
obediencia a uso generalizado. 

Accompanho, os que corn .¡- fecham termina~oes longas: 
ana naz, rapaz, elle traz, intrep idez, francez, portuguez, elle 
fez, matiz, feliz, liz (flo r de), eu fiz, re troz, foz, elle poz, cruz, 
luz, andaluz, eu puz, elle produz, etc. Exceptuo: fas (por fas. 
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ou ncfas), al iás, ossás, trás, otrás, detrás, has, tu dás, tu estás, 

ns segundas do futuro tu serás, amarás, ferirás, venderás, po· 

rás, através, Moysés, 1·cvés, tu des, !U ves, tu eres, tu les, 

tres, gurupés, npós, cós, Aos, vós, nós, obus, pus, jus, Jesus, 

vis, tris, flux e sus. Com ter seguido tal regra, que me Jevou 

ás grophias poiz, portuguez, Pariz, francez, etc., nao se con

clue, que, nos vocabulos de rivados, me esque~a de restabelc

cer, o que mais consentnneo é com a ctymologin, pois cs

crevo: paisagem, aportuguesar, parisiense, francesismo, etc., 

cumprindo-me explicar, que, dcvido a essa diera re¡;ra, escre

vendo cu marque:¡, e dahi marque:¡a, conformci-me ao uso 

geral nas graphias pri11ce:¡a, barone:¡a, d11q11e:¡a, priore;a, al

te:¡a, embora saiba, que com s é o correcto. 

Com 111 tlnal as vozes: elles folam, gaswram, diriam, estn· 

vam, atlluissem, tinham, etc. Exceptuo: elles sao, hño, estao, 

vúo, dúo, e os futuros louvnráo, cederfio, carpiriio, poríio, etc. 

Salvo conhccidas irregularidades (foi, coube, teve, poz, e1c.), 

com 11 final a 1erccira singular do preterito: elle an,lou, cor

reu, luziu, veiu, CIC. Ter, vir ver: elle 1em, vem, ve, elles 

teem, \1ee111, \1Cen1. Peccar, scccnr: eu pCcco, eu pcccavn, el• 

pecque. Ir: vou, \'ais, vai; vae, ide; ,.á, \'ás, ''á, vamos, vades, 

vño. Cahir, sahir, trahir: cnio, cnis, co i, cahimos, cahis, cnem; 

cahia; cahi; cae, cahi; caia, cnias. Dar: dou, das, dá; dá, dae; 

de, d~em. Saber: soube, soubestc, soubera, soubesse. Poder: 

pude, pudeste, pode, pudera, pudesse. 

Nño se presrnm a serias controversias ns equivalencias en

tre os alphabe1os latino e ponuguez. Recordnrei, porém, nl

gumas le11ras gregas, come9ando pelo atacado phi. Fornm os 

romanos, que, dispondo de f (fo milin, frons, íulgeo, etc.), nos 

ensinaram n escrevermos con1 ph ns p~lavras gregas com phi 

(phaseolus, phalanx, phrasis, physicus, e1c.). O mesmo se pode 

dizer do théta, que corresponde ao th, do csi equivalente ao 

~-; do psi egunl a ps, etc. ~'\enos feliz foi o chi: si no geral é re

presentado por ch (chalcographia, chaos, chimera, ch loro, e1c.), 

possuimos a feia excep~ño kilognu11ma (que, lendo-se lri, de

veriamos escrever chilogramma), e poucas outras, a que nrrai-
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gado uso deu equivalencia de simples e (carta, corda, cirurgia, 
córo, e tc.) . Quanto ao kappa, corresponde geralmente ao e 
(calendas, cephalico, crise, e tc.); si, porém, é seguido de e, i 
ou y, e conservou o som de que, corresponde ao k (kerati1e, 
kin esithernpia, ankylose, kysto, etc.). 

Nño liz masculino um substan tivo fem inino, e vice· versa : n 
perso11agc111 (visto que nao conhe~o, em portuguez, nenhum 
substantivo mascul ino, com o suffixo agem; pagem, á simi · 
lhanc;a de lagem, nao é formado com ta l suffixo; o schisma 
(divisao, separa~ao), o cataplasma e o celeuma (já que todos 
os nomes gregos, neutros e em ma, sao masculinos cm por· 
tuguez); n scisma (preoccupa~iío¡, te rmo popular, derivado 
do verbo scismar; o diabetes (masculino no g rego e no la· 
cim); ne/tolera e o c110lera-11101·bo (o morbo chamado cholern); 
a esphinge (feminino no ¡;rcgo e no lntim); o la1y11ge (mas· 
culino no sre¡;o); o pl1:1ry11ge (masculino no grego, embora 
alguns escripcores tambem, nessa lingua, o usassem fem ini
namen te); e tc. 

Em vez de palnvras cacophonicas, quaes piscadela, remi· 
gio, expurga~áo, etc., prefiro: piscamento ou piscado, alto 
voo, expurgo, etc. f.m vez de locuc;óes viciosas, quaes as mais 
das ve;cs (sei, que é classicn), até ao, 110 cmta1110, 110 e11tre
la11to, etc., rrefiro: o mnis das vezcs, nté o (até o lim, e nao 
h té ao lim), emtanto, en¡rernnto (scm o tal 110). Com lcltrn 
1ninuscula: 'lia, noute, norte, su l, prin1avera, veráo, oceo110, 
e tc., e rnmbem os mezes jaaeiro, fevereiro, e re. Para nao dif
ficultnr o trabalho typographico, sirvo-me com parcimonin 
dos nccentos agudo e circumflexo, e tambem do apostropho: 
to, lhas, neste, naquell'outra, dest'arie, etc. Obedecendo no 
uso, cscrevo: senado, povo, direito, correcto, etc.; o que me 
náo impede de respeitar, sempre que posso, o accusativo ori
ginario: meu, teu, seu, pau, ceu, Orpheu, Agesilau, etc. 

Niío rosso excessivamente alonga r es ta simples nota . Si 
me espni ic i, mais do que pre ten<.lia , foi isso devido a um uco
pistico nnceio, que por ahi vive a sonhar com urna g,.apltica 
simplificada, quando táo distante nos nchamos da in fancia da 

2 

, 

• 
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Jingua, havendo valiosas conquistas a manter e a aperfei~oar. 
Nao nos fa lta um systema, em que brilhem os indifferentes, 
e sim um diccio11ario, con1 for~a de Jei, afugentador de plau
siveis discussóes, e que nos d@ o ante-goso de saber, que es
rnmos escrevendo, qua! escrevem os deutos. Complicadissima 
é a orthographia ingleza, nada facil a dos francezes; entre
tanto, com os livros de \<Vebster e da Acadén1ie Frmifaise, 
qualquer estudioso sente-se no mesmo pé de egualdade do 
hespanhol, que dispóe, do que andamos impensadamente a 
namora r. E passarei a urna importante obsen·a~ao. 

Por mais corriqueiro, nao h.a - cm todo este romance -
vocabulo algum, que deixasse, de ter sido o objecto de espe
cial analyse. Dahi, posso avisar, que os seguintes, embora por
tuguezes e empregados com estricta propriedade, nao figura in 
na edi~ao de 1881 do Dicciona,-io Contempora11eo, do operoso 
Caldas Aulete: 

Acastanhar e acastanhado- Aciaria (lat. aciarium; fr. acié
rie)-A~odamento -Acoro9oador e acoro~oance-Addenda 

- Alanhador e alanhante - Alheamento - Almasso (papel 
almasso) - Alcea~ao· - Altruismo, altru ista e altruistico -
Alucinadamente - Alvinitente - Amantetico - Ambular -
Amncsiado (desmemoriado) e amncsiar -Amistoso -Ange
litude (por mim, ha annos, proposto) -Anormalizar -Anci
nomico -Antisepsia -Anthropologisrn - Antbropometria e 
anthropometrico - Apetrecho (petrecho) -Aphasico-Ara
puca (armadi llia, no Brasil, para pequenos animaes) - Arran
jativo -Articulista - Asepsia e aseptic<_>-Asphyxico - Ata
vico-Atordoante - Attenuativo -Aviador - Avinhado (o<> 
curió, passaro do Brasil) - Balador (Costa e Silva disse: «Ba
lador rebanho•) - Banzar (scismar) - Bate-barbas - Beelze
bub- Benguelinha (passa ro da Africa; fr. chanteur d'Afrique} 
-Bemtevi (passaro do Brasil) - Berlin e berlinez - Bicudo 
(passaro do Brasil)-Bicycleta-Bigodinho (passaro da Afri
ca; fr. mo9ambique) - Birrentamente - Blocco - Bordeaux, 
bordelez e bordelense - Brasil, brasileiro, brasilico e brasilio 
-Brejal (reuniáo de brejos, e passaro do Brasil) - Britann.ico 
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- Brilhaturn e brühareto -Bruxoleio - Cabodinho (passaro 
do Brasil) - Camachilra (idem) - Canadá e canadiano - Ca
nario da terra (passaro do flrasil) - Cantarolavel - Capado
~al e capadocio - Capitalismo - Ci1ptivan1e - Carmineo -
Carroc;iio - Carteamenlo -Caudalosidade -Chisrante - Ci
garra (passa ro do Brasil) - Chnrlarnnice e charlatan ico -
Chile · e chileno - Chlamyde - Choradamente - Ciliciar -
Cincada- Confessavel- Colleiro do brejo {passaro do Bra· 
sil) - Confortador - Continuador - Coxilar e coxilo - Con
fabular - Conferenciador (que faz conferencia) - Confiante 
- Confundivel - Concretismo - Corrigenda - Corriqueirice 
-Coupé - Creanc;ada -Cresico (rico, de Creso)- Corru-
pi5o (passaro do Brasil)-Criterioso-Curriculo-Cydismo 
- Dardejamento - Deambular - Dedilhac;ao - Deferimento 
- Desaffronrnr e desaffrontamcnto - Desalcanc;ar - Desan-
camento - Desapadrinhado - Desnponccadamen1e-Desnni
ficioso - Desbriado e desbrioso - Desempacar- Desencavnr 
- Uesesperador - Desfiguravel e desfigurativo - Desfructn
,·el - Desgostante - Desideratum - Desilludir e desillus5o -
Destisnar - Desvalioso - Desvalorizar - Desvanescivel-De
votamento e devotar - Dignificador - Dinamarca e dinamar
quez - Dobrado (marcha, e altenc;5o do cantar dos passaros) 
- Drognrnn e drogmanato - EgoiHico - Ebanino (lat. ebn-
11i1111111, cor de ebano) - Egycio (lat. egytiwn, do Egypto)
Embarafustar (btirafustar) - Embasbacador e embasbacante 
- Empelliculnr - Empelotar - Empertigamento - Encami
sar - Encarreirar - Enchedor - Encontro ( ou nhapim, ou 
soldado, passaro do Brasil) - Encorajar e encorajamento -
Enfaramento - Enfear (afear) -· l::nflanelar - Enfrentar -
Engambelar e engambelo - Engorda mento - Ealeamento -
Enrednmento - Enternecedor - F.:nsurdecedor - Entretida
mente - Entr'olhar-se - Entristecimento - Enverednr -
Eolico (lnt. ceo/ic11111) - Ephemeridade e ephemerizar - Es
bnrro - Escalpellar e esca lpello - Escnpamento - Escocia e 
escocez - Esgoellar-se - Espalhnfotoso - Espnrcelnr - Es
patifance - Espigador - Escardalhnr e es tardalhante - Esta-
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1uar - Esropante- Esrouvadamente - · Escra~alhar e escra~a
lhamenco - Estylistica - Evocance - Exal tador- Exempta
damente - Expurgo (expurga~ao) - Externar - Fala~ño -
Fartao - Fastigioso - Fazendola - Fcel'ico - Feliza rdo -.. 
Fe$ti1,al (fcstividade) - Fi la (s. mascul ino; ciío de) -Fil ho
rismo - Finoriamente - Fiori1ura - Floren~a e floren tino -
Fradinho (passaro do Brasil ) - Fungada e funga~fio - Gall ia 
e gaulez - Gallo da serra (passaro do Brasil) - Garan1idor 
- Gaturamo (passaro do Brasil) - Gaucho - Gazil (alegre, 
de cores vivas) - Gazisca - Gc lidez - Gemin¡,r e gemina~flo 
- Germanico - Governista - Gradil - Graphia ou graphica 
e graph ista ou graph icista - Grau11a (passaro do Brasil) -
Gravan1enco - Guindamenco - Halteras - Hespanha e hes
panhol -Hollandez - Hypnose e hypnotizar- !Ilusion ismo e 
illusionisca - lmmiscu ir (cnst. i11111isc11ir) - Imperecivel -lm
prescindive l - Imprcstavel - lncisar - Incanin rolavel - ln
censamento - lnconfessavel - lnconfundivel - Incrementar 
- Tndescriptibilidade - lnegualar - Jnexceder e inexcedivel 
- lnfoncilidade - Tnolvid;1vel - Jnsófíreavel - fnsopitavel -
fnven tador ·- Irlanda e irlandez - lrrequietismo - Jasminco 
-- Kinesitherapia - Laparotomía - Lesivo - L indote (de 
lindo) - L isboa, Jisboense, lisbonense, lisboez e lisboeta -
Lo terico- Lusirnn ia e lusitano -Ma,¡inte- i'l\adornar e ma
dorna - Madrid, matlrilenho e ma,lrilense -Maestra e maes
crina - J\'la liciar - Manuseio - J\1anchego - J\'laranhensc -
Mech<lnisca - Melindrice e melindrismo - Menospre~o (me
nosprezo) - J\•lenca r (recorda r, pensar; le·se em Bernardim 
Ribeiro) - Microbicida e microbio - Mimar (no sentido de 
amimar) - Mimicar (exprimir ror gestos) - Missivista -J\1o
fineiro - Muchochar e muchocho - Munjolo - Murchccivel 
-Napoleonico-Narcisismo (apuro em adamar-se) -Norma
lizar - Noruega e noruegucnse - Obsoletar - Ojerisa (c;i~t. 
ojcri:¡a)- Offerecido (pesso:1, que se inculca) - Ulvidavel -
Orchescral - Ove (ovdha ; Costa e Silva <lisse: «De mansas 
oves, que na nlvura•) - ÜX ) tono - Pacificidade - Pnlace¡e 
- Pa lanque (passaro da A(rica) - P¡¡Jermice - P¡1;>a-capin1 
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(ou simplesmente colleiro, passaro do Brasil} - Papaguea
mento - Pariz e parisiense - Passarada - Paraguay e para· 
guayo - Parolice - Paroxytono - Pejorat ivo - Pcnhorante 
e penhorave l - Pequapá (ave do Bn1sil ) - Perambuln r - Pe· 
regrin ismo - Perecivel e perivel - Pilheriar - Pinaco theca 
- Plnnger e plangen te - Plagi:tr - Pommadisrn - Pontifi · 
car e pontifican te - Portugal - Povareu (termo popular; 
ou, segundo C. Castello Branco, povoléu) - Preparatoriono 
(cstudante de preparatorios) - Praieiro-Pintacilgo da terra 
(passaro do Brasil} - Piscndo ou piscamento - Prelector -
Prescindivel - Prescriptor - Prcsrnvel - Prestigiar - Pre-
ventor - Proeminar - Propnroxytono - Prorompimento - ~ 
Pollula~iio - Quasimodo (mostrengo) - Radian teme11r_s - ~ 
Rapagcm e ni spagem-Reconsorciar e reconsorciado -~·~s- , :;,. 
posar e reesposado - Reinsta liar e re i ns talla~áo - Repi,S°n· '°' " 
mento - Rcsec~5o - Resmungo - Resplendocoso - Repor 
rngem e reporter - Resonar - Resurrecto - Retroversiio e 
retrovcrter - Retumbancia - Rochoso - Sacy (passaro do 
Brasil) -Sahira (idem)-Sanhassú (idem} -Saleroso (caste
lhanismo necessario)- Scientificar e scientista - Seccionar 
- Selectar -Selvagcmmente - Senegal e senegalesco - Se
nhorilidade - Siberia e siberiano - Serra·serra (passa ro do 
Ilrasil) - Sevilha e sevilhano - Similha r (semelhnr) - Sini· 
gagl in e sinigau lez - Sitia men to - Sobreavi ~o - Soffreovel
Somntico - Sopirnvel - Soturnez e soturnidade - Spinnl 
(cerebro·spinnl) - Sport (anglicismo necessario) - Succum
bimento - Succussao - Suecia e sueco - Suissa e suisso -
Synthetizador-Tatuar-Tenorino-Terminologista-Ternal 
(tcrnario)-Tico-tico (passaro do Brasil)-Tic (idem)-Trnn
quillizador e tranquillizante-Traquejado e t raquejo - Trivio· 
!izar - Trucida~ao-Typh i co e typhismo - Uruguay e uru-
guayo - Urgido (ter urgencia de) - Uti lita rista - Utopistico 
- Vnd iote - Vagnbundngem - Vn lidez-Volorizar - Venuln -
V ~rgascndor-Ves:i nico (vesano )- Vesta lidnde (pureza de ves-
tal) - Vienna e ,·iennense - vVagnerinno - Xnntogenico -· 
Xem-xem (passnro do Urasil) - Xouthoptero-Yankee (nn-
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glicismo necessario) - Zoei1·a - Zonzo, etc., etc . E cumpre 
acc~n tuar, que, nessa longa lisw, níio figuram muito neo· 
logismo ind ispensavel e muito termo expressivo, propostos 
por varios cultores da lingua portugueza, vocnbulos, que 
subscrevo, si bem que nao tivesse t ido occasiao de aqu i os 
empregar; sirvam de exemplo os seguintes : - Nasoculos 
(pince-nez) - Preconic io (réchime) - Nutritorio (creche) -
Pincelagem (badigeonnage) - Adurencia (cu isson) - Boj;¡. 
mento (ballonnement) - Malaxa~ao (pétrissage) - Ma~a
gista (que foz n1a~agem) - Cardapio (me11u) - Telephoma 
(ou telepbonema, noticia tclephonica) - Holophotc - Pallo
rejar (produzir palier; ao lado de rumorejar, e melhor que 
palf ejar) -- Ru tilo (brilho) - Garrular- Olympio (olympico ), 
etc., etc. Preferindo (antes de um que) olympio (lat. olym
p i11111) a olympico (lat. oly111pic11111), José de Alencar, cujo de
licado ouvido tanto se pareceu com o de Francisco Octaviano 
e o de Almeida Garrett, dissc muito bem: uA harmonia é 
uma das primeiras bellezas da lingua.u. Desgosta, aos que 
buscam algo n1ais, do que eslaga rtar a syntaxe, reconhecerem 
a sem raz5o, con1 que os c.iiccionarios restringc111 os recursos 
do nosso opulento idioma; ora obso letando utcis palnvras (ier
nal, por exemplo, o mesmo que ternario, e que perfe itamente 
se ajeitar:\ com a parentela dual, deci111<1l, vigesimal, etc.), 
e ora nem fozendo men~5o de consagradas v;1ri:lntcs (gr<1dil, 
para prova, e que e~tá para gr<1dc, qua! covil para cova, h<1stil 
para /1<1st<!, ecc.J. Ve-se, po is, que os meus esíor~os se nao rc 
duziram apenas ¡\ i.;rarh ica, e que tambem se extenderam ao 
farto vocabulario, de que se compóe este Iivro. E fecharei 
esta Siinples nota, porque si, em vez de distrac~óes com a 
leicura de um decen te i·omance, o lei tor ca recer de se entre
gar a um escudo raciocinado, segun,Jo os princ ipios hodiernos 
da sciencia da linguagem, encontra rá na Grammatica Port11-
gucra, do babi! profcssor José Ventura Boscol i, um trabalho 
comrleto, e que já ceve a consagra~lío dos competentes. 
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ENCANTADORA MULHER 
Um romance para senhoras 
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Catumby 

Entre os arrabaldes do Rio de J aneiro, que se 

11fasta111 da sua io1111e11sa e p ittoresca bahia, alista
-se o 1nodcsto Catun1by. Nelle passei bons ten1pos 

de descuidosa n1eninice e de sonhadora adolescen· 

cía, e1n casa de n1inha thia D . Sabina, esposa do 

negociante l\'lamedc Passos, mui conhecido em qua5i 

toda a mencionada capital, especialmente pelos con

ten1poraneos, da freguezia do Sacramento, que va
rias vezes o elegeram juiz de paz, e por quantos 

niora van1 para os lados, cm que ora pousan1 as mi

nhas saudosas ren1inisccncias. 
A 24 de juoho de 1850, vciu n1e1noranda festa 

anin1ar o quietissin10 bairro : havia, porfim, o capi

talista Joiío Fortes designado essa data, do sancto 

do proprio no1ne, para a do baptisn10 dos filhos, os 

já taludos gemeos, tendo escolhido aquelle seu in

timo, para que scrvisse de padrinho. Ficaran1 se 

chan1::indo um P edro, e o outro P aulo. Grande niío 

pode ser a pressa invocada, visto que nasceran1, a 

7 de feverei ro de 1848. 
Celebrado o acto ecclesiastico, ás 9 horas da n1a-
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nhá, seguiu-se-lhe um profuso almosso para nume
rosos convivas, ao que muico se prestava a sala de 
jantar, espa~osa e alegre pe~a do casaráo, que, ha
via annos, o dicto Forres n1andara construir no cen-
1:ro de extensa varzea, e111 volta ajardinada, e, rnais 
ao longe, toda vestida de vegetaes fructíferos e de 
imponentes arvoredos. 

Terminados os brindes, sahiram damas, cavalhei
ros e crean~ada para pleno ar livre, dispersando
-se na quadra e1n frente, protegida pelas copas de 
sy111111etricas niangueiras, cuja basta ran1agem se 
beijava. Primoroso día! nein siberiano, nen1 sene
.galesco; nen1 dardejante de sol, nem tristen1ente 
.escuro; encoberto, tendendo a clarear; em derre
.dor, bandos de papas-capim, colleiros do brejo, ca
boclinhos, canarios e pintacilgos da cerra, sahiras, 
gaturan1os, camachilras, tico-ticos, ties, serra-serras, 
azulóes porfiavan1, cn1 resposta aos gueixosos des
cantes dos sabiás, escondidos nas n1attas retiradas. 
Distrahia1n-se con1 vivacidade os diversos grupos, 
<¡uando meu thio, ao avistar alguen1, que se adcan
:tava, alteou este annuncio: 
-Alleluia! Já o bispei! Chega retardado, mas cum-

• 1 pnu, o que me promctteu .... 
De facto, con1 aquelle largo rosto, 1ninusculo bi

gode, bovinos olhos, saliente peito, rasgada bocea 
·e pachorrenta n1archa, con1 aquelle todo nedio, ori
.g inal, attractivo, se veiu approxin1ando' o Anscln10, 
trazendo o inseparavel co111panheiro, dentro de um 
.sacco de baeta verde, fechado por a1narella fitta . 
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En1 poucos minutos, monopolizava a attenc;áo ge
ral, cantando, com a sua maviosa voz de tenorino, 
um. magnifico repertorio de sentin1entaes niodinhas 
·e chistosos lundus do Brasil. Ni.ío houve, quem o 
nao agasalhasse pro1nplan1ente e1n franca syn1pa
thia, e, no primeiro repouso, lascou esta piada : 
- Náo sei, porque sou táo estimado, porque todos 
por mim morren1 de amores, quando náo podem 
-0Jhar, sem tremer, aqui para o meu protector li1a
mcde Passos' . . . 

Alludia esse parodista do viver das cigarras, a 
ser elle n1esn10 LH11 popularissin10 cantador ao vio
liío, e o citado amigo um dos ho1n ens mais valenres 
e corajosos da epocha, do qua! se contavam provas 
estupendas, desde haver, joven ainda, feiro face ao 
criminoso Pedro Hespanhol, até ter desarn1ado e 
prendido o robusto desordeiro Sanctanna. 

No auge da satisfacc;áo movia-se innegavcln1ente 
o Joáo Fortes, desmanchando-se em genri lezas para 
co1n os circumstantes. Se1n se esqueccr de pedir á 
niulher, que fizesse o trovador petiscar uns pratos, 
suggeriu aos demais, que aprovcitassem a opportu
nidade para um passeio, pela secca estrada princi· 
pal, que, a esse tempo, imitava a de urna surridente 
aldeia. Quedaram en1 doce colloquio apenas os dous 
noveis compadres, e, acceso um charuto, o reser
vado lusitano, que por pouco teria nascido niudo, 
por esta confidencia se dcrran1ou : 
- Ninguen1, caro Nlan1ede, jure - desta agua náo 
beberei - sináo depois que se apanhar, muiro para 
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hi das nuvens ! i\l ire-se neste espelho: adquiri fama 
de impostor, de enjoanre casn1urro, que náo abre o 
bico, a inda que o rachen1; pudéra ! trouxe de Cin· 
era a n1inha idea fixa - rr:abalhar" até que n1e sen
risse en1 estavel largueza. A isso 111e. gruc!ei, co1n a 
111axi1na dedicac;áo : aos trinca annos, ,·i, grac;as a 
Deus, cm solidas amarras o meu barco de negocios; 
bcm sabe, que a firma J. Forll's foi sen1pre a mi
nha verdadeira namorada. Cedo havia varrido de 
1neus planos qualquer loucura de allianc;a, do 111csn10 
reor, por que nunca tolerei associados; e, si 1ne pu
nha a banzar em filhos, n1ais 111e acobardava, 111ais 
repellia tentac;óes, que encapotam responsabilida
des. Chegando aos quarcnta, sem ter sido ballcado, 
fui dormindo o meu caln10 somno de in,·ulneravel. 
?llas ... é o tal maldicto 111as, de quanros laburam 
por esta barafunda de enganos ! . . . cahi en1 offe
reccr fidalga hospedagem ao naturalista britannico 
Dr. Fruckson e á conjugc, i\'l rs . Dora; vinha elle á 
cata de insectos ... e fallece-n1e aqui , neste don1i
cilio ! E, sc1n mais, nen1 n1cnos, eis-n1e de su bito 
colhido nas maranhas de rccxportac;áo da viuva ! Is to 
de qucm náo pesca patavina de inglez, e carece de 
adivinhar un1a affiicta, quando an1bos se procura1n 
traduzir, da . .. no que virou publico e raso! ... en1 
nos havcrn1os casado! ... en1 náo ter seguido a cho
rosa para ju neto dos consanguineos ! . .. 
- Ficou o n1cu c0n1padrc sendo, para a collccc;áo, 
n1ais u1n gafanhoto, de asas douradas ... 
- Náo atire o successo assin1 para a charola. Náo 
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me foi logro o 1natrin1onio: dei, por esse lado, un1 
passo acertadissin10 ; a consot:te náo poderia ser 
n1elhor; devo-lhe a 1nais pacifica das cohabita~óes. 

iVlas ... ahi borbulba outro espinhoso n1as ! . .. bem 
longe estive da suspeita, de que nos surdissen1 n1ou
ros na costa! E realmente, nunca ha vendo J\IIrs . Dora 

.perdido descendencia algun1a, nao me era licito 1na
liciar, que logo a mim, que desta tanto medo nutria, 
111e brindasse com os gemeos ! .. . Nao resta duvida, 
de que a vinda ao mundo desses traquinas partiu
-me, em dous inesperados ber~os, as con1n1odidades 
do thalamo : affirn10-lhe, sen1 embargo, que os hei 
de conduzir a um bonan~oso futuro . Aquelle ter
reno, que ve de fronte, ha de ser todo n1urado e 
d ividido; no centro de cada 111etade mandarei levan
tar confortavel chalet, de sorte q ue Ln11 torne-se a 
éxacta copia do vizinho ... 
- Deixe-se de projectos, meu rijo Fortes; agora é, 
que a fervura principiou; out ros vi ráo ... 
- Que outros? 1 Refere-se a herdeiros? . . . Penso, 
q ue devo estar bcn1 tranquillo : o ass istcntc, e1n 
vista de particulares circumstancias, garantiu-n1e, 
que tudo tcria de se reduzir aos seus afilhadinhos, 
e, até este instante, predisse a verdade 1 

T al prophecia realizou-se. Si ben1 que gosasse 
de boa saude, cessou a distincta senhora de alannar 
o segundo esposo con1 ulteriores surpresas, e, desse 
modo, todo o carinho do fe liz casal teve de ir con
vergindo para os galantes e be1n conforn1ados ge
meos. 
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Mas, nessa domestica folgan<;a, en1 que nos acha-
1nos, quaesquer preoccupa<;óes com o porvir facil-
1nente se extinguiam contra o bulli<;oso programma, 
a desenrolar-se pela tarde e pela noute afóra. Tudo 
patenteava o ·n1ais co1nplexo dos arranjos : o largo 
portáo de ferro n1antinha-se escancarado, e o feito1· 
recebcra or<len1 de consentir o ingresso aos tran
seuntes, e 1nesn10 de ati<;ar os pequenos, maltrapi
lhos que fossen1, a que se in11niscuisse1n no diver
timento. Dous co1npridos mastros, con1 folhagens e 
laranjas, e1npinavan1-se, rematando-se uro por urna 
engra<;ada Nlaria da Fo11te, e o outro por um pan
<;udo Zé das Duzias; quatro fogueiras-monstro, ar
madas em sitios equidistantes, na direc<;áo dos 
poneros cardiaes, aguardavain o 1non1ento de !hes 
tocaren1 lume; esparsos pela chacara, vian1-se varios 
postes de un1 selecto fogo de artificio, e, beirand<> 
o predio, abertos caixóes, cheios de cartas de bichas, 
rodinhas, pistolas, gyra-soes, significavan1, que esta
r iam á disposi<;áo, de quen1 quer que apparecesse. 
·ramanho rasgo de generosidade deu muito, que fa
Iar, conquistou para o pacato Joáo Forres a ben1-
queren<;a das pessoas do bairro. 

Cada vez mais, e a todos os respeitos, se foi ac
centuando o desinvolviinento de Pedro e de Pauio, 
e, ao contaren1 doze primaveras, heroica resolu<;á<> 
sobrepujou nocivas sentimentalidades : decidí u-se, 
que a progenitora con1 elles embarcaría, só para os 
ir deixar aos cuidados de u1n circu1nspecto priino, 
que em Londres se achava na gerencia de impor-
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tahte banco. Nluitissin10 discutira1n as duas al tas 

partes interessadas, e, coo10 findasse o debate pelo 

prevalescimento da materna vontade, apenas a esta 

deven1 aquelles a estada de um completo lustro na 

im1nensa City, en1 que tanto apprenderarn, en1 que· 

fizeram bcnefico tirocinio. O voto do Joáo Forres 

bateu-sc, até a ultima, em pro! de Pariz, onde dis

punha de un1 con1patriota, da sua inteira confian<;a, 

o Davino Lertes, estabelecido á rua P oissonnierc. 

Nem é para extranhar, que, fallecida l\lrs. Dora 

em 1865, resurgisse aquelle latente anccio, para 

converter-se em im111ediata realidade. Tcve o dicto· 

Lertes de atravessar a Nlancha, e de cotnsigo tra

zer os táo rcco1nn1cndados ge111eos. Eo1 antiga casa 

bancaria da capital franceza ficaram elles, egual

mentc cinco annos, a té que o pac entendcu cha1nal

-os ao Rio de Janeiro. 
Quando, en1 tnar<;o de 1870, os tornou a ver, ho

mcns feítos, allí, entre aquellas mesmas paredes 

dos pri ineiros vagidos, náo sabia o bo1n velho, con10· 

reprimir o excesso da comn1o<;áo, e, ao lhes mos

trar as duas propriedades cm frente, promptas, fe

chadas, com destino a um e a outro, si se casas

sem, os olhos se lhe encheran1 de tantas lagrymas, 

que os fi lhos, para logo o abra<;ando, ternamente 

perguntaran1: 
- Porque chora?! Cuida, acaso, que o abandona

remos? Nito pensamos, en1 consti tuir fan1il ia, mas 

e1n ajudal-o, para que repouse do tnuito, que tra

balhou. 
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- Voces me náo co1nprehenden1n1; soe a hora de 
cada un1, e náo adn1ittirei, que por 1nim se sacri fi
que111; tracten1, ao contrario, de seguir a lei da na
tureza, que foj sen1pre a melhor. Este senti1nento, 
que náo pude con ter, prende-se a outra origen1 : 
denuncía funda saudade de idos ten1pos ! Ando até 
con1 impetos de 111e n1udar, para 1nuito longe daqui. 
S i1n, é este um opci1no bairro para mo<;os, que con1 
faci lidade enconrra1n poesia, seja en1 que enno for; 
para os que se despeden1 da vida, n1e náo parece 
appropriado : tein u1n que de lugubrc, que n1uito se 
harmoniza co111 o seu preeminente cen1iterio, que 
todos os días 1ne é ,le incvitavel reparo, quando des
~o, e quando volto. Co1né~o a achar este 1neu que
i·ido Catu111by intensamente n1elancholico : len1bra
-me a todo o 1nomento a idea de 111orte, o ete rno 
sumi~o de leaes amigos, que lá se foran1, qual o 
invicto Ma111ede Passos, o padrinho de vo.:es, aquelle 
cora<;áo de ouro, 111usculos de a<;o e agi lidade de 
poldro ! Ah! depois que an1bos partiran1, simples 
crean<;olas, quantas baixas nas fileiras, en1 que se111 
falacias 111ilitei ! Estes horizontes, q ue já 111e inun
daran1 de des1nedido jubi lo, ora 111e ci lician1 com 
perenne tris teza, fazendo-n1e repetir o suspiro do 
adorador de l\'larilia: «Sáo estes os sitios, n1as eu 
o n1esmo náo sou '». 

Ao cscrever estas paginas, neste descambar da 
existencia, ben1 avalio a angustiosa situa~áo daquelle 
descontente espirito. Eu tambe1n, na edade in1ber
be, percorri, co1n alma transbordantc de gaudio, 
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todos os carninhos, veredas e trilhas desse acciden
tado suburbio, galgando do seu amplo valle ás suas 
vertentes, que fogen1 para Paula-Nlattos, Sancta
Thcreza e Rio-Co1nprido. H oje, náo n1ais o pede
rei visitar, sen1 a n1inha indelevel magua, pois na
quella resguardada, suave, soturna collina, coberta 
de sepulcros e cyprestes, dorn1en1, no n1esn10 per
petuo jazigo, os dous entes, a quem tudo de,·o: a 
minha ben1dicta máe, D. Rosa, e o meu honrado 
pae, o ~1arechal Basileu Gonzaga. 

Náo ha via decorrido urna quinzena, e já o si sudo 
capitalista náo tinba a n1cnor duvida sobre a con1pe
rencia · e 1nadureza dos regressados. Considerando
-os habilitadissimos, capazes de sustentar, e até de 
desinvoh·er, a casa commercial, que con1 a 1naxima 
tenacidade fundara, entendeu, que opportuno era o 
momento, para a organizac;áo cia firma Fortes & For
tes, continuadora de J. Fo1·tes. Nem si quer para si 
reservou direiros de con1n1andirario: fez, de quanlo 
possuia, incondicional entrega aos seus definitivos 
substitutos, rendo feliz1nente prelibado o inti1no goso 
de reconhecer, que a sua relirada do comn1ercio náo 
produzira le\'issima falta . T anto assim, que, já cm 
1872, era a dicta no1·a firn1a um inabalavel estabe
lecimento, e1n lucrativa correspondencia com 1•arios 
outros, de subido credito, dentro e fóra do paiz. 

Dir·se-hia, que só por táo desvanescedor succcsso 
andara o sexagenario a esperar, visto que rapida
n1entc se apresentou diabetico, e, en1 breves 1nezes, 
1nuito en11nagrecido, de todo apatetado, recalci1ran1e 

3 
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em suas n1ultipl ices infantilidades. Náo raro pilhe
rico parecía : entre ruidosas fu ngadas, fa lsos espir
ros e grottescos revi ran1entos de niáos, resmoneava 
desconnexas phrases, deste n1onotono eixo : 
- A rruinei-me, sen1 nunca ter fallido! Aperte1n-se 
agora os credores, que o passivo é zero ! Estou ás. 
sopas, dos que n1e succederam, e estes sáo aU1eios. 
a todas as 1ninhas liquidadas transac<;óes ! 

E n1 dezembro de 1874, afina! descan<;ou. Deram 
os gemeos o n1ais edificante exemplo de alto amoc 
e alta piedade fi liaes. Por quasi dous annos, e sen1 
discrepancia, cada dia se revezavam : u1n delles á 
testa do negocio, e o outro juncto ao invalido, 
vigiando-o, entretendo-o, seguindo-o nos menores. 
movimentos, ajudando-o, defcndendo-o, d issuadindo
-o, con1 evangelica paciencia, todas as vezes, e1n 
que tein1ava em prac ticas perniciosas. Luziu cm sua 
extrema pureza a qualidade de tal dedica<;áo, ao 
consun~n1ar-se o funesto desfecho : n1ostrara1n-se in
consolaveis, po.is suppunham, que iain con1e~ando 
a melhor saber, como lidassem contra a perfida 1110-
lestia . 

Inhu1nado, nessa n1es1na p roxima necropole, con
fonne havia sido o seu n1anifesto desejo, 1nui pouco 
resta va do Catun1by dos seus risonhos di as : ben1 
positivo, que este se evolara, para que se effectqasse 
a assentada, ao que alli actualmente flo resce. Aquel
les rons de silvestre paisagem, con1 un1a ou outra 
longinqua vivenda de permeio, estava1n transfor
mados no prosaísmo de ruas e 111ais ruas, e de pre-
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dios innun1eraveis. Centuplicara-se a populai;áo, ou 
1nesn10 a niuiro niaior escala havia attingido : por 
toda a parte, lojas, ai;ougues, padarias, pharn1acias, 
arn1arinhos, baza1:es, edificios para variados miste
res. Em muitas casinhas, já apparecian1 portuguezes 
e italianos, explorando faceis negocios e pequenas 
industrias; desde tascas manhosas, até rudin1enta
res quitandas; desde furnas co1n baratos arrigos, até 
cochicholos, e1n que ton1ava1n cali;ado a concerto. 

Tanta era a gente, que por all í transitava, que os 
Snrs. Pedro e Paulo Forres, a despeito de ricos e 
be1nquistos negociantes, nem teria1n sido notados, 
si náo fosse o seren1 gen1eos, que trajavan1 se111 a 
nlenor variedade, dess' arte augn1entando a 111utua 
parecen<;a . Coro dez annos de Europa e un1 regresso 
aos 22, 111ais pertence a vida de ambos á historia do 
1noderno e povoadissimo Catun1by, do que á desscs 
primitivos tempos, en1 que o nascente bairro niío 
passava de verdejante retiro, apenas buscado por 
d in1inuto circulo dos seus appreciadores. 
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F ortes & For tes 

O que de extraordinario recon11nendava os Snrs. 
Pedro e Paulo Forres, nao era tanto essa fortuita 
condi<táo de gemeos, e, con10 ficou dicto, 1n ui pa
recidos, 1nas sobretudo a supre1nacia n1ora l de ain
bos, pern1ittindo salientaren1-se, quaes 1nodelos de 
fraternidade. Foran1, no rigor do qualificativo, an1i
cissimos. náo rendo havido noticia do n1inin10 arre
fecin1ento, de urna ephen1era a lterca~áo entre elles. 
Son1ente bons observadores, e após d ilatado cultivo, 
·conseguiria1n descobrir esta tenue differen<ta : nascera 
o p ri1neiro 1nais naturaln1ente affavel; suppunha-se, 
sen1 razáo, n1enos ta lentoso; aos poucos e nos con1-
111.uns successos da vida, foi contrahindo o habito 
de adoptar o parecer do segundo; falava este con1 
parcin1onia, approxin1ando·se,. até nos gestos, do pa
terno estylo. Si re1•elavan1 congenita bossa comrner
cial, possuia1n nitida con1prehensáo, de quanto o 
dinbeiro typicainente retrata a essencia de qualquer 
alma, no duplo 111odo, por que é alcan<tado e des
pendido. 

Usava1n barbear o bigode e o n1ento, conser-
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vando lateraes suissas. Con1 ser castanho-escuro o 
cabello do Snr. Pedro, e fechada1nente ebanino o 
do Snr. Paulo, no 1nesn10 grau lhes parara a esta
tura, e ben1 identica a geral corpulencia. Os gostos 
e as inclinac;:óes, de un1, solfrian1 in1perceptivel va
r iante no outro; pelo que, 1nuira vez se interroga-. 
va1n a nr: 
- E o nosso futuro? Onde a pythonisa, capaz de o 
esclarecer? Como nos desuniren1os? De que modo 
cada un1 de nós eleger<l a sua soberana ? 

Mas o Snr. Paulo, a opiniáo 111ais ponderosa, sen1-
pre rematava raes dialogos, asseverando : 
- Só brigan1 dous, si loucamente 0 queren1 . S iga
n1os, despreoccupados, pela correnteza dos aconte
cimentos, que ella nos saberü arrastar, sen1 attritos; 
baquearemos, si náo nos pudern1os suster, e náo, 
quando, de con1pleta saude, nos recrearmos, en1 
ad1nittir frívolas hypotheses. 

Entre os populares feste jos, que detestava1n, so
brelevava o atroador, o bacchico cacpaval. Sub
rrahian1-se, infallivehnente, no centro da anorn1ali
zada cidade. Assin1, no de 18¡5, que comec;ou no 
do1ningo, 7 de fevereiro, ben1 cedo se conchavaran1, 
e1n fazer un1a surpresa ao An1ancio 1'orres. Fornida 
do indispensavel a respectiva nialleta, desde a ves
pera se puzeran1 a can1inho, tomando o tren1, que 
vai a Cascadura. Ahi descendo, a pé seguiran1, para 
a direita, conforme as indicac;:óes, ministradas por 
un1 lin1pa-rrilhos. Sen1 que estugasse1n o passo, che· 
garan1, ao cabo de vinte n1inutos, a un1 sitio, todo 
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defendido por espessa cerca de espinheiros. Quatro 
]estos e tigrinos filas foran1 aos pinotes arren1etten
do, con1 raivosos latidos. Ouviu-os, feliz111ente em 
ten1po, o dono, que con1 esforc;:o os conteve e os 
prendei.1 no cani l. Passado o susto, assim fala ran1, 
pela bocea do Snr. Pedro: 
- Queixe-se apenas de si. Ainda ha poucos días, 
nos increpou, de que nao buscassen1os 111n pretex
to, un1a qualquer opportunidade, para virn1os res
pirar estes ares. Aquí nos te1n, e nos ha de offerecer 
pousada, até quarta-feira, até que o estupido ala
rido nao n1ais echoe, e nos deixe un1 tranqui llo 
regresso. 

Com un1 só brac;:o aberto os recebeu o lhano ha· 
bitante daquelles confins; quanto ao esquerdo, jazia 
en1 apparelho, descansa va contra o largo thorax; 
pela 111anhií o tinha fracturado, cahindo de un1 an
dai1ne. Era um lisboense dos 111ais trabalhadores; 
de sin1ples servente elevou-se a 111estrc de obras; 
sob a sua Q.abil e honesta direcc;:iío, construiram-se 
muitos predios do velho I,'ortes, inclusive os dous 
palace tes, que este destinara aos ge1neos. Cevava 
algun1as exquisitices: entre ellas, a de náo visitar 
n ingucm, e a de nunca alludir á sua fan1 ilia, en1-
bora a prezasse con1 o mais profundo estremcci-
1nento. Di ffundira-se o engano, de que elle fosse 
o mais descuidado dos solteiróes. E1n descendo a 
tardinha, eclipsava .. sc, coro os mesmos bocejos e 
palavras : 
- Basta, por hoje ! Pedreiro niío é jogador, que 
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pode ganhar fortuna cm urna só parada! ' ' ou des
cmbra vccer na fazcnda ! 
- Que preciosídade é cssa? perguntavam-lhe. 
- Um terrenisco, que adquiri cm Cascadura, e onde 
com as rninhas bentas rnáos cavei o buraco, cm que 
n1oro. 

Escondendo-sc ahi, durante as noures, e, longe, 
pronuncíando-se sobre o que fosse, sah·o sobre as 
pessoas do seu lar, rorna1•a se, scm o minimo pro- · 
posito, um tanto mystcrioso aos olhos dos amigos 
·C frcguezes. i\[odos de entender bons costumes : e111 
se tractando de individuaes aftlic¡;:óes, de providen
cias cm sua casa, tudo rcmediava, con10 melhor 
podia, sen1 que a outrcm fizesse sabedor, do que o 
cstava pungindo. T inha inveterada aversáo de in
commodar, a um chegado yjzinho, ao mais humilde 
extranho ! sen do elle, aliás, de u111 genio, eminente
mente servi<;:al para co1n todos. E, dess'arte, amar
gou doen<;:as e falleci1nentos de muitos filhos, e até 
o de sua cstin1adissi1na consorte, D. Guilher111ina. 
Nem mesn10 por esta resolveu por lucto, pnictica, 
que, no seu codigo, rcduzia-sc a palha<;:ada para o 
rico, e a loucura para o pobre. An1ava, entretanto, 
a honradez e o bom passadio; para os manter, ia 
lidando constante e intrepidamente. Alli, sob aquelle 
tccto, sem necessidades do essencial, apenas sobre· 
vivia1n o duro estcio e mais duas successoras, urna 
de 22 annos, e a outra de 20, que carregava1n co1n 
roda a faina domestica, 1nosrrando·se jeirosas, infa
rigaveis, da n1axi1na confian<;:a. 
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Introduzidos na sala principal os recen1-chegados, 
ainda tornou o An1~1ncio a !hes significar, por va
rias exclan1ac;óes, o seu sincero prazer, e, pedindo
-lhes, que por instantes se entretivessen1, alegre
n1ente se internou. Quando reappareceu, disse-lhe 
o Snr. Paulo: 
-Por sabern1os, que tamben1 abon1ina o carnaval, 
e que delle habituahnente se isola, fo1nos faceÍs, em 
náo repellir esta pueril invasáo; sentin1os, porén1, 
que !he viessemos trazer transtornos; con1ec;a1nos 
a luctar contra positivo vexame; e, con10 a visita 
está feíta . .. 
- Perdoe-me, si o atalho. Auctoriza.111e a edade, a 
que os cha1ne 1neus filhos; nem ignoram, que os vi 
engatinhando; queira1n, pois, bondosan1ente refle
ctir: lá porque residiran1 tanto te1npo en1 Londres 
e em Pariz, e se achan1 e1n invejavel altura, náo 
fique1n a.ssin1, táo de pron1pto, arrependidos, de te
re1n vindo para juncto deste an1assa-barro. Garan· 
to, que devem estar á sua vontade, con10 e1n sua 
propria chacara. Il'l.a is alguns n1omentos, e reconhe
ceráo, que nunca nie enfronhei e1n tolas cerimo· 
n1as. 

Foram estas pouco e pouco se desfazendo, até 
que, meia hora depois, assomaram, pela porta do 
corredor, duas esbeltas e sadias n1oc;as, singella
mente trajadas de branco, tendo o longo e negro 
cabello cahido e1n par de vigorosas tranc;as; ambas, 
en1 sua distincta 111odestia, exhalava1n inesti1n avel 
angelitude. Foi táo in1prevista scena motivo de ta 
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cita, de intima admirac;áo dos gemeos, rcdobrada. 
desde que o Amancio, com a mais desartificiosa 
gravidade, accrescentou: 
- M in has unicas fil has, Lucia e Jrma; ha dous an
nos, infeliz1nente perdi a n1inha n1ulher; era bem 
carinhosa 1náe destas boas n1eninas. 

Com certo custo pudera1n os enleados sopitar o 
peregrinisn10 da impressáo; como, entretanto, nada 
alli prevenisse, de que se dcviam recolher a urna 
vigilante dcfesa, gradualmente se foram abando
nando ao torvelinho de urna divertida palestra, en1 
que os cinco ferraram, sobre os mais corriqueiros 
assu1nptos. A té veiu tí baila o rosto do viuvo, por 
isso n1esn10 que era todo raspado, qua! o de um co-
1nediante: 
- Quem possue herdeiras (disse gracejando o 
Sor. Pedro), náo tem licenc;a de ser perdulario, 
precisa dcixar crcscer a barba; o que gasta com 
embellezadores, é quanto para ellas guardaría. 

Desatou numa gargalhada, indecifravel para os 
de fóra, a unida trindade, e o imrnediato desapon
ctan1ento, que isso nellcs produziu, a obrigou a con
fessar, que eran1 as habilidosas, quen1 preparava1n 
o accusado, cada qual pretendendo ser a n1ais pe
rita. Ao ouvirem-no, os ern1áos se cumprimenta· 
ram, e. para náo parecerem enigmaticos, tambem 
tiveran1 de se explicar, por es ta franqueza do 
Snr. Pedro : 
- Fartura para uns, e escassez para outros. Entre
gue a duas tranquillizantes a1nadoras, o amigo re-
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sona, e quando o desventuroso, que apenas dispóe 
.de un1 desasado a pprendiz, carece de estar alerta! 
Si1n, desde Londres, o ajuste ten1 sido este : bar
heia-n1e Paulo, e eu a elle; nen1 mes1no para o 
.corte do cabello, deixan1os, que un1 terceiro nos 
:tesoure ! 
-Bem, raparigas (ordenou-lhes o satisfeito pae, 
meio con gesto de tanto rir); fa<;ain ver aos nossos 
hospedes os respectivos aposentos, e escoremos o 
eston1ago. Desculpe1n, si ticam separados ; náo é 
n1uito pequena esta gaiola, 111as os quartos pouco 
espa<;osos; ao tempo, en1 que os trace1, contava 
.co1n grande povo, que a morte foi sem piedade de
zimando. 

Houve certa hesitac;áo e ntre as ern1ás; D. Lucia 
<l irigiu-se ao Snr. Pedro, .e D. Inna ao Snr. Paulo. 
Nlostrado a cada um o co1n1nodo, e1n que dor-
111iria, e onde tudo brilhava pe la severa limpeza, 
enca1ninhar<1n1-se para a sala interior. 

Durante a den1orada ceia, ·de alguns pratos co1n
n1uns, 1nas pelo excellente re1npero n1uito appeti to
sos, e de u1n café, cujo especial sabor o convertía 
.ern nectarea bebida, já todos estavam, como s i ve
lhos conhecidos fossen1. Extendeu-se o A.1nancio 
por minudencias sobre a sua bella cidade, á n1ar
ge1n do Tejo, e ta1nben1 sobre a sua atribulada in
fancia . l~or associa<;áo de ideas, os Forres, que 
eram adn1iradores do engcnheiro Clen1entino Lis
boa, referinun a recente vis\ta, que Jhe havian1 
feíto, para o encontrarem 1noribundo, e discorre -
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rain sobre o 1nodo inacreditavel, por que esse ins
p irado n1aranhense executava no violáo ns mais dif
fice is e arrebatadoras n1usicas. 'fáo dexperta se 
conservava a inteira roda, que quasi foi auto1natico 
-0 1novi1nento do Snr. Paulo, em consultar o re
logio: 
-Que abuso, Snr. Torres ! tuna hora da n1adru
gada ! 
- Já p rincipiou (acudiu este) a fanhosa e descarada 
folia ! Chamo-a fanhosa, por ser gaita, que nunca 
n1e soou, e descarada, porque as caras so1nem-se, 
e só as niascaras in1póem a lei. P rudcntissi1no, que 
nos occulten1os sob lenc;oes; nias, antes disso, os 
que n1e apanharan1 de in1proviso, n1e váo conceder 
inais uns breves 01inutos de con1panhia. 

A estas palavras, transferi ra1n as· jovens, de so
bre o aparador para n1ais perto, un1a sal va com ta
<;as e un1a garrafa de fino cha1npagne, que, esrou
rando, fo i distribuido pelos presentes, ergucndo-se 
para logo, quen1 ti vera tal lembranc;a : 
- Pedreiro náo dá para discursos; n1as pode ter 
<1prumado tijolos, por conta e risco de u1n prote
ctor, de un1 grande negociante; pode ter cu1n
prido ordens da virtuosa senhora do niesn10, e até, 
n1uita vez, ter carregado ao eolio os gen1eos, que, 
t<'io calladinhos, esráo co1npletando . 27 fevereiros ! 
Nunca sonhei de os ver, em tal dia, nesra palhoc;a 
e á n1inba pobre n1esa; n1as volto-n1e para o ceu, 
onde me escutam aquelles, de guen1 tenho tan
tas saudades, e rogo-lhes, que, con1 as suas b ~"' 

... t~L '• t <.' , 

~ [ '<; 
- ~ ' t . !'! '...it~ , . ~ 
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~áos, n1anden1 aos c,u-os ti lhos as n1aiores ventu
ras! 

Náo ha, q uen1 se náo ha ja visto e1n situa~óes, si · 
1nilhantes a essa, por con1pleto inesperadas. Q uando 
decidiran1 refugiar-se naquel le recanto, tinham os 
cautelosos rapazes, con10 cerro, que o seu anniver
sario natalicio fosse desconhecido ao pouco sociavel 
111estre de obras, e que a este encontrarian1 ou so
zinho, ou acco1npanhado de algtun velhote, que o 
servisse, e !he zelasse os interesses locaes. S i, di!'
sipada a illusáo, já niuiro penhorara áquelles o sin1-
ples e expansivo acolhin1ento, indubi ta vel foi, que 
csse conciso e tocante brinde se lhes insinuou no 
n1ais recondito da a liua. Apesar da n1aciez dos Jei
tos e de todo o can1pezino socego, ne1n lhes veiu 
o somno, sináo depois de longos voos da ideali
dade. 

Ao deixaren1 o modesto s itio, an1bos trouxera1n 
a nlais agradavel i1npressáo daquella 1norada, onde 
imperavan1 a concordia, a decencia e o banin1ento 
de presun1p~óes, e, quanto ao particular conceito 
sobre as reaes qualidades do excentrico lisboense, 
esse subiu ao n1axin10 grau. ln1aginen1, con1 que 
profunda e genuina 111agua, lera1n elles, un1a sc-
111ana após, a noticia <leste fu lminante desast re : vol
tando ao exame da fachada de um predio, o deste-
1nido Ainancio, ainda con1 a fractura a lhe tolher a 
plenitude de pessoal defesa, atrapalhou-se, escorre
gou numa estreita e flcxivel taboa, ro lando do 1nes1no 
alto andaime· abaixo, táo ·rata ln1ente, que poucos e 
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indistinctos sons conseguiu a rticular! De su bito e111 -

pallidecendo, olharam-se por largo tempo os ge

meos, no mais doloroso silencio; nem si quer lhes 

occorreu a banal interje i~áo coitado! Nota va-se, que 

cstavam absorvidos, e1n atinare111 com qualquer 

compensatorio alvi1re. Rompeu o Snr. Pedro a 

complicada cadeia das reflexóes : 
- Q ue pretendes fazer, nieu generoso P aulo? . . . 

ou melhor . .. que é, que nos cun1pre co1nbinar ? .. . 

P ondo a dextra sobre o hombro do ermáo, disse 

n1ui seriamente o perguntado: 
- Vai cada un1 de nós obedecer a espontaneo i111-

pulso . . . e numa rira de papel firn1ar a crua verda

de, isto é, á qual das duas orphans garantirá, men

salmcnte, a pensao, que estipularemos. 

Empolgou-os n1uiro n1ais ainda, do que un1 pu · 

dico retrahin1ento. Surgiu, pela primeira vez, un1 

,·ago receio eorre esses dous espiriros, que tanto 

se entcndian1. Dcsejavan1, naquelle mon1ento, niio 

sentir con1 perfeita egualdade, e, dahi, o especioso 

conflicto moral, que o innocente, o impre1neditado 

convite dcxpertara. Longe, porém, de estacarem, 

rcproduziram, corajosos, o que fielmente lhes sahia 

do corai;iio. Trocados os autographos, derain co1n 

o non1e de D. Inna, escripto pelo Snr. P aulo, e com 

o de D. Lucia, pelo Snr. P edro. Surriram, e, ra

diantes, se atirara1n nos bra,.os un1 do ou1ro. Foi 

este' ultirno, quen1, separando-se, <1 n1eia voz obser

vou : 
- Já agora .. . ª''ante! P rocuremos, ern segredo, 
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be1n comprehender a natural inclina~iío de cada 
urna! e ... si houver hannonia ... facamos a nossa , 
e a felicidade de an1bas ! 

Entre casa1nentos, verdadciramente ditosos, re
gisrem-se esses dous. D. Lucia, un1 tanto mais re
trahida, suppoz-se contrabalan~ada pelo seu amavel 
Pedro; D. Irma, discretamente communicativa, co1n 
pendor para vir a ser dan1a de fina sociedade, es
batia qualquer apparente falha, que a placidez do 
Snr. Paulo por ventura denunciasse. Pena foi, que 
o honrado An1ancio e a obscura D. Guilhermina náo 
pudessen1 resuscit::ir, para ass isrire111 á primorosa 
sorte das filhas; e que tambem o Snr. Joáo Forres 
e a esposa náo volvessem á terra, para beijarem as 
noras, pela maneira, por que tornaram paradisiaca 
a existencia dos 1naridos. 

Delicias e agruras da maternidade, náo as expe
rimenrou D. Lucia; coubcram exclusivamente á er
ina, a quen1 appareceram : a 2 de man;o de i87G, 
Justa; a 1 o de janeiro de 1878, Armindo; e 1nais 
te rceiro. quarro e quinto representantes, que, a des
peito de esfor~os, preces e lagrymas, náo vinga
ran1, em tenra edade se foram. Si excepcional ha
via sido a a lli an~a dos gen1eos, nada pe rdeu ella, 
antes se refor~ou, depois de casados, con1provando, 
que urna educa~áo, sob austeros principios, e urna 
energica vontade, em seguir por um unico plano de 
razoaveis ideas, in1itam as coherentes arvores, exhi
bem sen1pre os mesmos fructos, cada vez mais nu
merosos. 
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Deram-se, em 1896, dous importantes acontecí· 
mentos, para o casal Paulo-Irma : Armindo, preco
cissin10 bacharel en1 d ireitos, apenas contando 1 !> 
prima veras, ha vi a logrado, gn1i;as a poderosos e1n
penhos, a entrada para a carreira dip lolnatica, na 
qua lidade de segundo secretario de u1na legai;úo na 
Europa; por outro lado, o resistente Snr. Da vino 
Lertcs, da rua Poissonni(!re, resolvendo retirar-se 
ao seu saudoso Portugal, apresentara aos gemeos 
seductora proposra, para que lhe colnprassem o an
tigo estabelecin1cnto. Engolfaram-se elles em judi· 
ciosas considcrai;óes, no tocante ás serias convenien
cias do fu turo, e, con1 a maior firn1cza, convieran1 
cn1 desdobrar a casa Portes & Fortes, ficando u1n 
ramo, no Rio de Janeiro, soba gerencia do Snr. Pe· 
dro, e o outro, em Pariz, sob a do Snr. Paulo. Era, 
quanto se !hes afigurou acertado, e varonilmente <> 
cxccutaram. 

Grandes transac<;óes co1nn1crciaes fizcram-se, com 
in1l1'1cnsos lucros, e jú, ao ten1po da fa lnosa Expo· 
si<;áo Internacional de 1900, pode o respeitavel cn1i
grado receber varios patricios cm sua esplendida 
propriedade na capital franccza, e ahi condignamcnte 
cusrcada, sem leve compromettimenro de urna so
lida e augn1enranre fortuna. Nl uirissimo, a seu tur
no, prosperou o Snr. Pedro, que anciava por liqui
dar negocios, e vir para juncto do ermáo. T udo 
dependía da estre1n ecida consorte. Si ben1 que sen
sata, an1iga de instruir-se, e rúo talentosa, que devi· 
damentc exaltava a brilhante escriptora portugueza 
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i\1aria Amalia Vaz de Carvalho, tinha D. Lucia a 
mais inexplicavel das aberractóes - utn invencivel 
horror pelo n1ar. No intuito de corrigir-se, arriscou
-se a esta tentativa : foi a Niteroy, e, sen1 sahir da 
barca, de lá voltou. Só depois de se ver e1n tcrra, 
perdeu a 1nudcz; para jurar, que náo repc t1 na ta-
1nanha 1e1neridade ! 
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O Giulio Franco 

Corria, perto do Largo de Catu1nby, urna enfiada 
de casinholas, construidas pelo Amancio Torres, e 
perrencentes ao Snr. Paulo Forres. Teve un1a del
las por inquilino o ital iano Giulio Franco. Quer este, 
quer a consorte, O ttavia, náo eran1 n1aus sapatei
ros, batendo-se alegre e confiantemente pela vida. 
O primogenito, que, e1n n1ar~o de 187'.! , baptizara1n 
co1n o nomc de Luvirno, e 1nais tres n1eninas, que, 
e1n popular 111ecaphora, forn1avam escadinha, alli 
n1esmo nasceran1. A' n1edida que os encargos cres
cia1n, foran1 an1bos tracrando de extender o negocio, 
que j<í se náo cifrava en1 re1nontcs e en1 algun1as 
obras de enco1nn1enda. Angariada soffrivel procura, 
se· atirara1n a adquirir partidas de barato cal~ado, 
para as pagar, a prazo, aos iinportadores, e as re
vender, a varejo, con1 o penoso lucro, que alcanctas
sen1. Consistía a lin1pa tacrica c1n dulcificas labias, 
en1 obstaren1, a que sahissem sen1 n1ercadoria os 
tcitnosos, que por esta apenas offerccessen1 uns réis 
a n1aior. 

Tinha o jovial in11n igrado decidida queda pela 
4 
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con1panheira, de quem se confessava 1nuito orgu
lhoso, e um tanto ciumento. Nunca perdia vasa, de 
lhe encartar lisonjas aos grandes, aos belliss in1os. 
olhos, repetindo, que só elles o offuscar~1n, e o ha
via1n irresistiveln1ente rendido. Deu-se mesmo, que, 
ao ouvir, de u1n contcrraneo mais lett rado, a em
phatica recita~áo de tun soneto, en1 que o suave: 
lyrico de Arezzo incensou o olhar da sua deidade, 
foi, sem rodeios, encurtando desagradaveis pales
tras. Nem se conteve, ao ver d istante o declamador; 
entre serio e surrindo, assin1 preveniu á bonitona; 
- Con1 n1ais fo lga e d inheiro, t~11nben1 apprenderei 
a te fazer assucarados versos. Até lá, náo me es
cures Petrarca algum, que se len1bre de te azounar, 
sob a capa de tunas n1eias solas. Deixa-te cabisbaixa, 
a tudo responde pela negativa. 

Tan1anho desproposito determinou urna insoffrea
vel gargalhada, e estas judiciosas palavras : 
- Ciumes tolos, desconfiado n1eu, nunca prestaran1_ 
Carecemos de Yender o dobro, para que o noss<> 
Luvirno um día se torne un1 poderoso amparo de 
todas as n1anas. 

Era esse um nienino fóra do comn1u1n: inquestio
navehuente syn1pathico e de excepcional intelligen
cia. Co1n os mesn1os especiacs e 111aternos olhos, 
ben1 cedo conquistou certo predon1i11io no espirito 
de Giulio, e, pelo facto do sexo e do n1uito que pro
n1ettia, fez-se o dilecto de Ottavia, que, ao atinar
-lhe com qualquer scintillai;:áo de n1erito, ufana e: 
an1orosan1ente o beijava. J\llas náo se circun1screviam 
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á hu1n ilde inti1nidade as demon~tracóes de insoli ta , 

estin1a; en1 pouco tempo, converteu-se elle em pre
ferido alvo de geraes louvores, náo só de freguezes, 
como até de transeuntes. Que é do azougue? Que 
fim levou o Jindote? Aonde sun1iu-se a grac;a da fa-
1nilia? Co1no vai o gerente? Dorme, ou estuda o 
doutorzinho? A ulti1na pergunta era, de todas, a 
1nais do gosto da attenta italiana, logo informando, 
de que estava ás voltas com os livros, a solettrar só 
por s i, con1 tanto progresso, que ella náo 111entia, si 
declarasse o seu grande pas1no. 

Sahido elle dos 6 annos, taes foran1 as instigac;óes 
da cara n1etade, que o apoquentado resolveu, pes
soal e interessadan1ente, entender-se co1n o peda
gogo Viralino Lortrand, que dirigia o collegio desse 
nome, pertissi1no da acanhada sapataria. O habil 
educador ben1 conhecia o irrequieto, o captivante 
pin1polho; era, no bairro, Lu11 dos que 1nais o ap
preciavam. Con1 legitin1a satisfacc;iio, interrompeu 
a fala, que o Giulio consumira paciencia em en
sa1ar : 
-Tomo-o, náo se discute; e meio-pensionista, para 
que ainda 1nais se adeantc. Só pagar-me-ha o terc;o, 
do que a tabella marca; e, quando náo puder, niio 
náo se arrelie, náo se aperte por 1ni1n. 

Procurarain, a principio, alguns enfatuados vete
ranos ridicularizar o calourinho, por descender de 
u111 operario, visto e111 un1a exquisita officina, para 
trás de urna si1nples rotula escancarada e de u1na 
estreita janela de peitoril. Mas era Luvirno táo n1ei-
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go, táo feliz, táo prompto cm saccudir Ílnpertinen
c1as, que, se1n muico gasto de engenho, foi captando 
os mais abhorrescedores, e até esses acabaram, por 
niio faze r folia sen1 elle, por náo organizar brin
q uedo, setn convidal-o. E lcvou-sc, en1 1n ezes, a pri
meiro, na sua classe, e a elogiado nas aulas, acces
sorias, de musica, dan<;a, desenho e gyn1nastica. 

Cada vez mais satisfeita con1 o futuro, parecia 
Ottavia; e, si lhe rehna,·am noYos e significativos 
triumphos do seu querido, bem do imo d'alma lhe 

vinha a fervorosa oracáo: • 
- Bcn1dicro se ja o Salvador dos pobres ! 

A z5 de deze1nbro de 1879, 1nadrugou, n:i ainda 
silente vivenda, u1n velho e leal anligo de Giulio, o 
florentino Don1enico Sarga, de ha n1uito residindo, 
com a mulher e considera 1·el prole, na Ilha do Go
vernador. Sem don1estico festejo, náo consentia, que 
lhe passasse um só Natal : entremeiando a abun
dante e fresca pcixada, tan1ben1 fumegava algu1n 
p rato, evocatorio da cidade do insigne Nlachiavel. 
All i viera, para activar o transporte do contingente, 
com que de Carun1by con ta va: 
- No dia, en1 que Christo baixou á terra (disse elle), 
fecha-se, por toda a parte, o con1mercio~ ' ' amo-nos 
en1bora ! Aproveite1nos a brisa da 1nanhá ! 
-Quanto a mim (explicou o Giulio), apenas podel-
-o-hei á tardinha : preciso esperar Luvirno, que me 
volee do collegio, da festan~a dos pre1nios, e tan1-
ben1 servir aos vagarosos, que se guardan1 para o 
final n1inuto. Conduze.n1c en1 paz o resto do po1·0; 
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e1n fica ndo livres, lá iremos ter, eu e a amostra de 
estudante . 

Jazia na a1narra, no caes Pharoux, o garrido bote 
Addio, propriedade do Sarga, que tinha o costun1e 
de chan1al-o caixa eco11011zica, por ser de lle que re
tirava a subsistencia dos seus. A traca do o fluctuante 
1nadeiro, e installadas Ottavia e as tres tilhinhas, 
pulou para dentro o requeitnaqo lidador, que, co1n 
a lgun1as ren1adas e canrarolas, o poz prazenteira-
1nenre ao largo, passando, co111 apressuran1ento, a 
arn1ar a vel¡t. Apresentava1n-se en1 picos a superfi
cie das aguas e un1 tan to obun1brado o ceu : mas o 
affeiro 1narujo, segundo o vezo dos carraeiros, ria-se 
do susto da affl icta patricia e da poncta de choro. 
das pequerruchas, asseverando, que a vasta bahía 
roncava socegadinha; que o terral, en1bora atrevi
dere, era fal'oravel ; que, nu1n curvar e subir de ca
bc<ta, todos saharia1n no enxuro, co1n devorador 
appetitc para o aln1osso. l~, assin1, por vezes, a trai
~oeira 111orte se esconde por entre as 111ais proxin1as 
galhofas ! Em 1neio da rapida viagen1, u1n pesad is· 
·si1no sudoeste, co1n ferozes zunidos, esfuziou 1 Nen1 
pern1ittiu, que medisse1n o perigo 1 Com a n1aior 
instantaneidade, foi emborcando o leve batel, e, tru
culento, cuspindo para o e1nbate das vagas os cinco 
tripulantes. Unico experiinenrado, tracrou o Sarga 
de bracejar, de n1anter-se <1 tona, qual valente tuba
ráo, logrando servir-se do vazio lenho, e salvar-se 
seguro ít borda! Q uanto üs outras guarro e infelizes 
creaturas, desapparecera111, para se1npre ! 
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Em breYes horas circulava, allí na praia, a lu

ctuosa aventura, co1TI todas as suas peripecias; e, 

quando, com a pretuiada creanc;a, o Giulio despon
ctou, veiu-lhe ao encontro o n1estre de t 1111u lancha, 

que bnldadainente andara, na diligencia de deparar 

co1n as victimas. Cha1nou-o á parte, e de tudo o fez 

sabedor. Urna só palavra niio proferiu o desventu

rado, que nem si quer prorompeu em copioso pran
cto: tah·ez que a proximidade do orphamzinho lhe 

houvesse in1posto essa estoica repressiio. De inodo 

mui supplice pediu, que a sós o deixasse co1n o in

nocente, para delle desvia r qualquer ren101a sus .. 

peita. E arredou-se para longe, para onde ninguen1 

descortinasse perto de si, e, á farta, conte1uplou, 
triste e silenciosan1ente, o monotono vai-ven1 das 

ondas, agora serenissimas. Extincta toda a espe

ranc;a, pareceu cholerico ! Dalli, num impero, partiu, 

puxando o pequeno, e trazendo as linhas physio

gno111icas na mais agitada tcn1pestade . O reflectido 
collegial, até entiío perplexo, deu fundo na idea, de 

que o pae esrava zangadissi1no, porque niío desco

brira o Sarga, para os levar; e, á vista de un1 tra

cto táo secco, táo diverso do com1num, julgou pru
dente conservar-se quieto, ir seguindo, qual perfeito 

auton1ato. Quanto o affectuoso Lu,·irno solluc;ou, ao 

lhe ser revelada aquella cruciante perda 1 

Profunda mutac;iio opcrou-se na, até ha pouco, 

alegre e prospera lojinha. Muit issi1uo pensando no 

idolo de Ottavia, continuou Giulio cm seu diario 
labor; n1as, taciturna111entc, cm nial disfarc;ado des-
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<lnuno. Nas enfadonhas horas, en1 que aquelle per
n1anecia nas aulas, amiudadas vezes deixava un1 
.apprendiz, aturando 1nas:antes, e vinha, á venda da 
esquina, espairecer saudades. co1n o dono, o viciado 
Carris:o, que, en1 seguida , e para 1nelhor entornar 
para dentro, para fóra esvazia va 1nais un1 capitulo 
de urna antiga e in1aginária paixiío. Nen1 tardou, 
.que o ouvinre ta1n be1n fosse escorropichando cali
-ces de agua-ardentc, e que nisso nem sempre se 
.contivesse. Os proprios companheiros de Luvirno 
j<i haviarn tcstemunhado can1baleios do desgostoso, 
.a quc1n , con1 rlcsprezo, appellidava1n de beberráo. 
Dias houve, en1 que o G iulio chegou a ameas;ar, e 
mes1no a bater no pequenore, sem motivo, com o 
maxi1n o espanto do punido. 

Un1a noute, tranqui llan1ente este donn ia, quando 
-0 transviado se d irig iu, tontissimo, á porra da rua, 
na intens:áo de a fechar. In terceptou-o un1 descals:o 
jard ineiro, urgido por fa lta de ta1nancos. Náo q uiz 
-0 ora rabugento ceder a rogos, e até, con1 selvaja-
1·ia, foi en1purrando o freguez, que niío reparou nas 
.condis:óes do seu provocador : 
-Aqui, nesta espelunca (bradou o offendido), nunca 
1nais porei os n1cus pés ! Tinha tua 1nulher outro mo
.clo, e ben1 fez, en1 fugir con1 as n1eninas 1 Acredito 
.agora, no que nie contaran1 ! Qual morra, qual nada, 
menti roso! Vive no Pani, con1 quen1 náo é n1aluco ! 

Nun1 relampago, ton1ando de un1a afiada faca, alli 
á n1áo, sobre a tripec;a, táo certeira1nente a cravou 
Giulio en1 pleno peiro do leviano, q ue este, con1 
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surdo ge1nido., .dobrou-se pelos joelhos, e, con1 todo 
o tronco, para a frente cahiu, jazendo prostrado, 
in1movel, de bruc:;os, ao passo que o assassino, re
cuando, n1udo faz ia, em seu confuso cerebro, un1 
suprerno esfon;o, e1n perguntar-se, que é, que aca
bava de con1n1etter? 

Con1 o barulho de·xpertou Luvi rno. Sobresaltado, 
correu aré a sala, ao tempo, en1 que ahi ta111be1n 
penetrava un1 policial, para desannar e prender o 
crin1inoso. Des fez-se este, instinctiva1nente, do ferro, 
jogando-o para t rás de u1n 1novel ; varrida, entre
tanto, a raziío, con1 furia atirou-se sobre a prac:;a, 
con1 quen1 se poz a arcar, corpo a corpo, con1 o 
n1aior desespero. Acudiran1, e se fora1n agglon1e
rando, 1nuitos curiosos : alguns, 111ais tín1idos, ou de 
longe vociferavan1, ou se cingian1 a apitar, en1 trillos 
incessantes, ensurdecedore;;; outros, n1ais afoutos, 
investirarn, en1 a uxilio do quasi exhausto sustenta
culo da orden1 . Foi, afina!, don1ado o delinquente, 
e coagido a seguir. Causava dó presenciar a angus
tia do fi lhinho, quanto, chorando, intercedia, para 
que sol tassen1 o seu bondoso pae ! 

No meio dos ulti1nos, que affluira1n ao alvoroc;ado 
poncto, achou-se o caln10 professor Lortrand. Ins
truido sobre o principal, abriu passagem por entre 
a turban1ulta, conseguindo avizinhar-se, reprin1ir o 
discipulo, que, náo q uercndo desprender-se do de
cido, estava granden1ente cstorvando os movimentos 
da escolta. Teve de arrastal-o pela n1iío, ao son1 
desta re ite rada supplica : 
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- Sei, que n1e perdí 1 Tenha pena ! T o1n e conta 
del le! Está sozinho no mundo ! 

Ficou a pacificada loj inha, apenas con1 os guar· 
das, veladores do cadaver, até que, para o exan1e e 
respectivo auto, con1parecessen1 os n1edicos legistas. 
A cerra d istancia, porén1, grupos se consti tu iram, 
ao relento : en1 todos elles, ia cada qua! esperando 
a vez de tccer a sua lenga-lenga, de phospborear as 
suas conclusóes, de fingi r, q ue náo divulgaria escla
reci1uentos, de que esrava de unica posse . Foi um 
¡¡Jfaiate zanaga, que, a tesouradas, deu cabo da so
gra, que ne111 se pode livrar, vestindo un1 grosso 
C<lpote. Foi un1 malvado a<;ougueiro, que serrou o 
pescoc;o do ern1áo, que náo quiz desentupir t1111a ca
lha. Foi un1 perverso lustrador, q ue, co111 um cano 
de bronze, partiu a espinha de un1 paraly tico. Foi 
u1n barbaro gazista, ha pouco absolvido pelo jury, e 
que disparou dez tiros contra o avo, que o acensara 
de p reguic;oso. E, sin1ilhantes a essas, outras ver
sóes, recbeadas de pat' ticularidades, e da confiden
cia, de que a tes temunha era de vista . Baldeando-se 
de uns in forn1antes para out ros, e agt1<;ada a audi. 
c;áo, deixava a reportagem voar o lapis sobre as ti 
ras de papel. 

Aos indigestos boatos das ruas, seguin1n1-se, na 
in11nediata n1anbií, as estiradas, as photographicas 
descripc;óes dos jornaes modernos. T udo, nelles, era 
crueln1ente exposto, ao vivo, en1 coloridas phrases, 
con10 si fosse u111 caso, q ue todos devessen1 a fundo 
conhecer, e até decorar, na n1ais insignifica nte cir-
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.cumstancia. P or occasiáo dos ínqueritos policiaes, 
voltou o precioso n1anancial a ser, con1 1nestria, ex
p lorado. T odo o depoi1nento de Luvirno foi repro
.duzido, con1 un1 esbo<;:o de retrato dess·e suspeitis· 
:si1no : tanto mais explicavel, quanto, encarada a 
q uestáo pela face anthropologica, fon;oso era, re
.con1111endar á sociedade 1nuita cautela contra o des
cendente de tal n1onstro, pela ingenira tendencia, 
que para a n1entira patenreara. •Si rudo negou 
{ex-cathedra ponderavam), nao foi por angelice he
roísmo na defesa paterna, e sin1, por náo poder, 
.em ráo tenn:t edade, refrear a n1ais exuberante pro· 
pensáo para o nlal. » . 

Tres dias após, illudindo vigil11ncias, conseguiu 
Giulio suicidar-se, dentro das grades do seu carce
re. Novos co1n1nentarios, nova opportunidade para 
.as saboreadas noticias se11sacio11aes, novos revolvi
n1entos sobre a 1nais lan1entavel occurrencia, pois 
quen1 se ausentava dentre os vivos, co1n ter sido 
tosca personagen1, ta1nbem fóra un1 sensivel cora
-<;:(ÍO, alfogado na sua avassallante inagua. 

Por qua~ i duas sen1anas, o professor Lortr:ind 
.carcceu de valer-se de sun1ma energía, e1n repor 
em devido prestigio o seu favo rito alun1no. Para 
cortar cerce n1aiores fad igas, solenneo1ente forn1ou 
todas as classes, dirigindo-lhes inspirada predica. A' 
luz da pura verdade, desinvolveu a these, de que o 
bon esto sapateiro ha via sido u1n cxen1plar cidadáo, 
até infennar da n1olestia cerebral, que o trouxe ao 
derradeiro desatino ; fez sentir, que, quanto deu-se 
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com o infeliz, que be1n de perro appreciara, pode-
1·ia ter succedido a elle proprio, a qualquer dos pre
sentes; do mesn10 modo, que contrahirem tuna tu
berculose; affirn1ou, que o indiroso succumbiu á 
111ingua de tractamento, desde o dia do horrivel gol
pe, para o qual niío dispunha da necessaria resis
tencia; que s i elle, a flinnantc, náo se houvesse des
.cuidado, rudo teria con1 bons conselhos in1pcdido. 
Concluiu, por ordenar, é¡ue ninguem, alli no seu 
estabelecin1ento, ousaria de novo falar e1n tal as
sun1pro, e por incutir, que e;> dever de todos er;1, 
.redobraren1 de an1izade para corn o disrincto col
Jega, certos de que passara elle, a ser o muito amado 
fi lho do director, que, pela ultin1a vez, alli os ex
hortava. 

Q ue seria desre mundo de i111 posturas e de per
segui~óes, si, contra os escarceus da cegueira e do 
anniq uila1nento, se niío levantasse o providencial pa
radeiro de alguns espiritos. bellamente justos e sin
cera1nente hun1anitarios ? Niio fosse a bemfazeja 
a ln1a, con1 que Deus dorou o professor Vitalino 
Lortrand, e talvez o pequeno Luvirno se houvesse 
estrati ficado co1n , as rasteiras camadas, dos que 
nunca se pudera1n erguer, daquelles, q ue parecen1 
nascidos sob un1 n1au signo, e já trazendo aos pés 
os grilhóes, que devan1 perpctuan1ente · arrastar. 

© Biblioteca Nacional de España



IV 

O Collegio Lortrand 

Quando pensa1nos, e111 que o preparadissin10 Lu
virno concluiu todas as suas hu1nanidades no secun

dario Collegio Lortrand, n1ais propenderemos, para 

os que opinam, que náo ha estabelecin1entos de 

educac;áo, nen1 professores ruins, rudo se resu1nindo 

no quilate do alu1nno. De feito, honraria o mencio

nado estudante a casa de maior e tnais justa famll, 

que se i1nagine. A julgar por e lle, devcra o recto, 

que lhe deu ¡igasalho, subir llO fastigio de nota\·el 

institui~áo de ensino. Ao con1parecer perante as 

n1esas de fi naes exan1es, já os arguidores, que as 

compunhan1, tinhan1 certeza de insolita brilhatura, 

e sentiam satisfacc;<ío, ao conferirem a mclhor nota 

ao dcfendentc. Co1n isso re jubila van1, scn1 limites, 

o director 'Vi talino, sua esposa i\ln1e. \ firginie, sua 

sogra :.\ln1e. Gene,•il!ve, o sub-director i\l r . Shar

pton e o inspector-gcral Snr. Schrcitcr. 

Reclan1a esse grupo un1a ligei ra aprcsentac;iío. 

A mais edosa de todos, l\l1nc. GeneviC!ve Flocard, 

era tuna parisiense, viuva, e ex-1nestra de piano e 

canto. Tendo-se con5ti tuido, desde longa data, apo-
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legista do agriáo, da innoccnte crucífera, em que 
descobrira secretas virtudes para rudo, nem assin1 

logrou augmentar, quer a estatura, quer o peso, 
sendo este de 27 kilos, e aquel la de 1 nietro e 
18 ccntin1ctros. Quanto lhe fal tava en1 conjuncto 
son1atico, sobrava-lhe cm actividade, e, co1n rcs
pcito á dedica<;áo pela unica filha , náo houve, que1n 
a conhccesse, e disso ousasse duvidar. Desfechando
·lhe o aspirante a genro o uliimatun1 - ou proximo 
casamenro, ou irreconciliavcl inimizade - com gen
tileza dcclarou : 
·- Capitúlo, porque dcnodadan1ente venceu tuna ala 
das for<;as coll igadas, ao fraquissin10 con1111ando de 
Virginie; ni as, sob a csn1agadora clausula ... de que 
com an1bos irci n1orar ! 

Com tal acquisi<;áo, nada os conjuges pcrderam. 
A despeito de urna chronica bronchite, que, no seu 
rrognostico, matal-a-hia no proximo hinverno, era 
l\11nc. Gencvicvc constantcn1cnte encontrada cm 
ubiquidnde, em grande licia, providenciando sobre 
tudo, com raro tino, e 'quasi sein falar. Niio fosscn1 
o apparccin1cnto do sy1npathico Luvirno e o decidido 
en1pcnho, que della se apodcrou, cn1 lhe transfundir 
o seu cscorrcito franccz parisiense, e náo adn1ira· 
ria, que muda findasse os scus satisfeitos dias. Nes
sas lici;ócs, de mera practica, n1ais se inflammava 
nos rigores de u1n regente de orchestra, cm ultimo 
ensaio de u111a bella opera, do que na dcsculpadora 
bonhon1ia, tiio charactcristica, de gucn1 se rccrcia 
com um querido neto. Avó? ! Náo Jhe profcrisscin 
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tal dissonancia ! Do Diccio11ario da Acade111ia, que 
frequentes vezes consultava, sabendo-o quasi de 
cór, riscara, co1n tineta bem preta, e de modo ille
givel, todo o artigo .Ai'e11l, ai'eule, pondo á n1argen'1 
u111 asterisco, que reproduziu no fi1n da pagina, onde, 
em lettra calligraphica, figuravan1 as corrigendas 
'.8011 papa, bo1111e 111a111a11. Quem quer, que a visse, 
sempre asseadissima e arranjada com requinte, si 
se tivesse de informar sobre a saudc da filha, pre
cisava conter o impeto de perguntar - como vai sua 
111áe? 

Vivera i\'lin e. Virginie Lortrand no abuso de re
ceitas, para em111agrccer. Ben1 largo tributo haYia 
pago em acreditar e1n charlatanicos annuncios. To· 
dos os específicos tinha1n provado o ~eu nullo ,·a
lor; o proprio agriáo, e1n xarope, e1n salada, e111 
pilulas, em inhala~ócs, nenhum beneficio trouxera. 
Ante esse fiasco do seu milagroso re1nedio, náo pa
rccia esmorecer Mme. Genevieve, que cogitou, en't 
propinar a heroica planta, en1 cozi1nento, li vrc da 
1nixtura de ourro qualquer liquido, e isso obrigado 
a urna parca refeictáo diaria1nente. Da obesa apenas 
implora,·a ardor de vontade na experiencia, ao 1ne
nos durante um anno, e mantinha a esperancta, ou 
de cura, ou de que tal therapeutica seria alterosa 
barreira contra o engordamento. iVlas, impcrturba
vcl Aeugma nunca desamparou, que1n, rendo se af
fcito a certa sobricdade, resolveu náo se a1nofinar, 
n;'ío recorrer a drogas, pro:>eguir na sua dilecta leí· 
1ura de ron1ances senti1ncntaes. Sentada cm com-
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moda cadcira de balanc;o, cm poncto cstratcgico, 
donde devassava quasi todo o estabelecimento, 
contentou-se de ser para o marido valiosa acalaia 
de in forn1ac;óes, e a todo o instante reconhecia o
se u presti1no, de preventora de muitas irregularida
des. E1n canc;ando de ler, varia va para o crochet; 
duzia e meia de riquissirnas cortinas estavam prom
ptas, guardadas, á espera, de que raiasse a epocha 
de urna correlativa for tuna. 

Provindo de un1 casal francez, ftun1inense nasceu 
o director Vicalino Lortrand, que patriocican1ente 
cstren1ecia o Brasil, ti1nbrando, cn1 ter fan1iliaridade 
coin os pri1norcs da lingua portugueza. Tendo re
sistido a bons convites de negociantes, tambcn1 
soube recusar o do seu ermáo Víctor, para socio
en1 urna fazcndola de café, en1 fer teis terras de 
Sáo Paulo. Tenazmente sustentou, que náo havia 
estudado, só para si, mas para a gloria de espargi1· 
luzes por turn1as successivas. Don1inando-o a n1ais. 
innata bossa do n1agisterio, veiu o seu consorcio· 
decidil·O a abrir collegio, a superar todas as diflicul-· 
dadcs, que salteiam táo ardua tarefa. Fez-se imme
diatamcnte bem reputado, cxhibindo preciosos re
quisitos, que o elevaram a educador emerito. Con1, 
outro cora~<ío, 1nenos compassivo, cedo ter ia usu
fruido de invejavel independencia, pois chegou a 
grangear a confian~a de n1uitissimos paes, e a 
sentir-se en1 come~o de des a fogo pecuniario. 

Alto, tun pouco para deante curvado, sempre con1· 
os dedos da sinistra pentcando para trás a loura e 

© Biblioteca Nacional de España



A MAIS ENCAKTADORA MULUER 

.corrida cabelleira, núo raro parecendo de n1au hu

n1or, qual 111uito carhednitico de genuino fundo bon

doso, fazia o seu magro rosto le1nbrar os tra~os, 

com que os pintores rcpresentam Christo; a pro

pria barba i111irava, a que se ve nas melhores te

las de Rubcns . E1n críticos n10111ento~, trovcja

va, desespera1·a-se, pro1uettia 111udar de profissiío, 

quando bem claro era, que coLn esta cada yez mais 

se idenrificava. No tocante ao valor pedagogico, dis

punha de racionalissin10 methodo e da maxima cla

reza e1n suas explana<;óes, sendo paciente co111 os 

obtusos, e enthusiasn1ado co1n os argucos. Náo pos

suindo descendencia, perfilha1·a, sem disso dar fé, 

náo só os seus alumnos, mas o resto da humanida

de. Nunca se fatigava de labores, e, nos dias de 

dobrado esfor<;o, si por n1inutos se afastasse da aula, 

seria, para Yaler-se de urna tonificante gemn1ada, 

aproveirando llln1e. Gene1·ie1·e o ensejo, para ad

diccionar t1111a colherinha de sueco de agriáo, da 

forn1ula, con1 que se estin1ulava, sempre que, en1 

juvenis ten1pos, quería brilhar e1n ccrtas arias de 

Pierre Rode. lnger ido o cordeal, lá 1·01Yia elle ao 

posto, con1 a inseparavcl animac;iío, como si o sol 

acabasse de dcsponctar. Náo !he vicsse1n pedir di

nheiro : <is faces !he pu lava um rubor de 111o<;a, que 
. . . . . . 

-0uv1u a n11uor rnconven1enc1a; era art igo, para que 

os scus bolsos náo tinha1n espa<;o, entrando, intacro 

e direcra1nenre, para a caixa, a cargo da esposa, 

que é, quen1 se occupava de contas, e essas, co111 

relac;áo a generos alin1en1icios, mais parecian1 as de 
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um exercito en1 ca1npanha, que as de u1n collegio 
de 3o residentes, 40 que se retirava1n á noutinha, 
e 70 externos, cumprindo, que se sublinhe, que as 
verbas, cer11f!ja e a/pista, náo eram das mais di1ni
nutas. 

Quem descesse a deslindar o arcano de táo ano
n1ala manuten<;:iío, surprehenderia, que, sobre ser 
officina espiritual, era tamben1 aquelle predio un1 
gratuito restaurante, onde, gue1n tivesse fome, se.01'1 + 

~ J"I .,, 
pre achava, que comer, náo carecendo de n1elli~uas C' 

artin1anhas, para ser liberalmente servido. ~uiro 

supposto interessado, por este, ou por aquelle~1~- ' 51 
nino, a ll i surdiu, en1 'grande offego, ás pressas;~! 
para· un1a indaga<;:áozinha, lamentando náo ter tido 
uns segundos, para o 1ninimo repasto na propria 
casa, e logo escutava o conselho, de que náo ar
ruinasse o organisn10, e a instancia, de q ue náo 
sahisse, sem fazer un1a leve n1erenda. E conven1, 
que se consigne 1nais esta minudencia: náo bebia 
o d irector alcool, de qualidade a lguma, por sen-
tir mau-estar circulatorio, insupportavel suffoca<;:áo; 
nen1 a n1ulher, con1 horror de ainda 1nais engordar; 
e nem a sogra, para náo supprin1ir o effeito n1edi-
cinal do masrru<;:o aquarico. 

Já ao ten1po, e1n que Luvirno se 1natriculara, ha
via sido extincra a classe dos internos, e, pouco 
depois, a dos n1eio-pensionistas; foi un1 supremo 
golpe, convidando o n1onstro - armazem de 111an
t imentos - a minguar, de elephante c\s modestas 
p ropor<;:6es de cordeiro. 1\1as a despesa vesnu ou-

5 
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tras equivalencias, e o alvo deixou de ser an1n

gido. 
Nascera e se educara \:111 Londres o pallido e 

energico Mr. Hugh Sharpton, a quem, logo após a 
ad111issáo no estabelecin1ento, deran1 os pcquenos a 
expressiva alcunha .de 1~·11g11lido1· do 1'1111es, por ser 
assignante, que, fóra da aula, perennen1ente devo
rava o referido jornal, só parando, ou para n1edi
tar, ou para saccudir a cinza do sen1prc acceso ca
chimbo. A's funcc;ócs de sub-director, accumula\·a 
as de regente da cadcira de inglez, sendo, por ve· 
zes, incun1bido de ir acco111111odar urn ou outro cre
dor 1nais espalhafatoso. E, entáo, por tal n1odo 
repetía, secca1nente, con1 aspera pronuncia: cCir
cu1nstancias alten1n1 os casos: de.me folga, si quer, 
que, cm convinha\'el futuro, lhe de dinheiro. •, que 
o mais io1portuno e mocdor abandonava o intento 
e a presenc;a .do original despachante. Tan1bem, 
desde que havia possibilidade de paga, vinha elle 
n1esmo effectual-a, con1 olyn1pica frieza. 

Náo se comprehendia o porque daquella existen
cia; salvo si se ad1nittir, que centava vi ver por 
trinta i\lathusalens, até que visse realizada a sua 
inabala\·el crenc;a, de que o inglez teria fatalmente 
de supplantar todas as outras linguas, sendo isso 
purissima questáo de ma1s seculo, menos scculo, 
passando as mumificadas, a un1 sin1plcs objecto de 
curiosidade, de estudo de li tteratos, confor111c hoje 
succede, coro quantos, por exemplo, cultivam o 

i • • • 

grego, so para nos or1g1naes apprec1arem os respe-
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ctivos poetas e prosadores. Foi a arrojada these, 
111uita vez, calorosan1ente debatida por elle e pelo 
Snr. Schreiter, con1 a n1aior indignac;:áo desee ulri-
11101 que, con1 rigor 111athen1atico, divisava o infalli
vcl 1nechanisn10, co1n que a A llemanha impo1··se
-hia ao orbe inreiro, tornando a todos indispensavel 
o idioma de \;yilhelmina Schr<lder, tal qual Roma, 
con1pcllindo os barbaros, a rcrerem, em latim, leis, 
a que dcvian1 obediencia. E vcn1 de 01olde a bisbi
lhotice, de que, nessas renhidas turras, ron1ava sor
rateira parceria a loquaz ccrveja, cujas garrafas se 
ian1, vazias, c111pilhando cn1 frente da absoluta ten1-
pcran~a do Snr. Lortrand, que leves objecc;:óes in
tercal:.iva, sen1 que a nenhun1 dos extremados con
tendores revelasse o seu calmo parecer. 

Tamanha, para ;\l r. Sharpton, a convic~áo da 
indeclinavel necessidade do inglez, que, sendo sin
cero :.in1igo do director, e cestemunhando, quanto o 
1nesmo esti1nava Luvirno, resolveu, ao que beo1 
suppunha, salvar-lhe do incerro, n1as pendente di
luvio, o filho adoptivo, facu ltando-lhe asas, a per
feita posse do idioma de Ellen Terry. Facto foi, 
que deixou um pouco de lado o admiravel orgam 
londrino, para consagrar horas áquella tacita pro
messa, dcscendo até u1na imperceptivel differeni;:a 
na prolac;:áo de vocabulos, e accentuando a n1elhor. 
Honra lhe seja : domina va 1nagistraln1·ente a 1naceria . 

Ren1ate-se o quadro, co111 o delinean1ento do pro· 
fessor de latin1, grego, 1nusica e desenho, servindo 
de inspector-geral, o berlinez Snr. J(arl Schreiter, 
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pelos alu1nnos cognominado Balliio do futuro, por 
ser de redonda corpulencia, agi llimo, e de segura 
marcha em qualquer atn1osphera. Na verdade, e a 
despeito do physico, até na falta do 1ncstre de gym
nastica, l<l ia, lan1peiro, substituil-o, fazendo forn1ar 
a mcninada, e sahindo-se optiman1ente. Consun1ia 
esta um arsenal de a~tucias, en1 querer, com per
guntas de algibeira, entalar aquella ambulante bi · 
bliotheca, que, para logo, transbcrdava a caudal 
torrente, sobre oppostos ra1nos da actividade hu
n1ana, evidenciando i1nn1ensa leitura, a mais asso1n
brosa 111emoria. i\1uito illustre observador pas1nou, 
de que tal encyclopedico tivesse dado fundo nessa 
primária eschola. Eis, entretanto, a decifra<;iio da 
en lean te charada: elle con1ia por um regimen;o, sa
hido de estado de sitio, e, naquelle eden de com
placencias, nunca achara, quen1 lhe gritasse: que 
garfo ! Por outro lado, duas out ras fraquezas coroa · 
vam a da gastronomia: a pelos passaros, e a pelos 
bilhctes lotericos. Alli, naquclla chacara, e co1n ca· 
pital do collegio, fez construir e chilrear u1n vasto 
viveiro, ao passo que, por todo o edificio, pendurou 
urna praga de gaiolas, se1n que o molestasse a 
minima ad\•errencia. Quanto aos bilhetes, a esses 
escoadouros dos seus ,·encimentos, náo raro. para 
os comprar, ás dezenas, vales enchia, a sere1n 
descontados, nos 1nezcs por vire1n, passando a 
apresental-os, silenciosafl1ente, a .i.\1.1ne. Genevieve. 
Co1n toda a palidez, rogando·lhe, que espcr:isse, 
assim se entendia con1 a thesoureira : 
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- Longe, Virginic, da 111inha cara Fran~a, penso, 
que, pela edade, sexo e condi~óes, niío n1e <levo 
activamente involver na politica. Ahí tens 1nais este 
vale, que, si niío esconde un1a arapuca para qual
quer benguelinba ou palanque da Africa, vai sahir 
branco, apenas andar a roda. Emtim, o distincto é 
attender ao pedinchiío ... 

Ao toque da ceia, alén1 das cinco personagens, 
sumn1ariamcnte descriptas, só urna outra vinha 
sentar-se á mesa: Luvirno, o orgulho e o prazer 
daquella niorada. Si com elle o protector apenas 
falava o portuguez, a sogra niío se lhc dirigia, sináo 
no seu in1pecca vel parisiense, abhorrescendo·se, em 
reser\·a, ao notar, que i\'l r. Sharpton tambem a imi
tava, invariaveln1ente empregando o idion1a natal. 
E, dess'arte, viu-se o 1n imado, desde 111ui cedo, en1 
un1 criplo tiroteio, que o for~ava a ter a lingua les
tissima. Percebido pelo Snr. Schreiter o proveitoso 
brinquedo, alargou clic o ambito dos apuros, con1 
o allen1iío. Estando n1ais horas cn1 contacto con1 o 
,liscipulo, niío lhe foi diffici l, conduzil-o a rapidos 
progrcssos. Ficou esse, sendo o preferido diverti
rnento: ante o 1nenor lapso, riam todos gosrosa
n1ente, o q ue, longe de abarer, superexcirava a at
rcn~iío do appl icado estudante. 

Aos seus 14 annos, continuando a frequcnrar as 
aulas superiores, já n1ui to ajudava, regendo algu
n1as, para principiantes, e, aos scus 16, matriculado 
na Faculdade de i\'ledicina, deu-lhe o director duas 
classes de lingua franceza, embora inesperada1nente 
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surdisse, a de rudo se ir inteirando. Voltava, porén1, 
ufanissimo, á procura da esposa e da sogra : 
- Parece, que sou eu mesmo a leccionar ~ V ai este 
mocinho, com a sua enciintadora indole, ser o nosso 
braco dire ito 1 , 

Em deze1nbro de 1888, ao concluir, con1 distinc
c;iío, o prin1eiro anno medico, illun1inou-se o Colle
gio Lortrand- Um sarau foi i1nprovisado, con1 es
pecial regosijo do Snr. Schreirer, que pode travar 
conhecimento con1 o thio de un1 dos a lumnos, an1a
dor, que tan1ben1 111orria por passaros, e lhe pro
metteu mais esta n1eia duzia - cu rió, gralinn, ci
garra, bicudo, encontro e corrupiáo. 

Quanto jubilo! quantos dourados castellos ! e que 
in1prevista, que tristissi1na sequencia ! Urna se
mana após, publicavam os jornaes o infausto pas
san1ento da Baroneza de Sanagé. 1\.0 lcl-o, foí o 
director Vitalino acommetrido de un1a violenta ~yn
cope cardiaca. Se1n que 111uito penasse, cn11nude · 
ceu, enregelou-se ! 

Niío era possivel, que a 1nesn1a esrabilidadc 
persistisse. Soara a hora. de se convenccren1, do 
quanto cssa colu1nna se tornara fundan1ental. (:om 
a sua subita ausencia, o j;í antigo instituto baqucou_ 
operando-se un1a con1plcta dispersiío. Ao convite 
de mudaren1-se para S•io Paulo, para a propriedadc 
agricola do Sn r. \ 'ictor Lortrand, nada re:;tavn ás 
duas senhoras, siniío acceital-o, con1 o 1naior rcco
nhecin1ento. Esforc;aran1-sc c1n con1sigo trazeren1 
Luvirno; 1nas este, con1 ju izo, ponderou, que o seu 
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dever era proseguir nos esrudos, e garantiu, que 
saberia sozinho lucrar, até que se graduasse en1 
n1edicina, e pudesse ter a ventura, de ir busc11 l-as 
para juncto de si . 

NI.as, con10 foi, que a noticia de un1 obito fez , 
com que, de LllTI adoenrado corpo, se desprendesse 
aquelle superior espirito? ' f udo, que se ficou sus
peitando, repousa sobre esta base: in tin1amente re
pugnava á d icta Baroneza incon1modar qualquer 
reta rdatario inquilino, e, quanto ao alludido altruis
ta, por ta l modo se havia atrasado, que já tres an
nos de aluguel do in1n1ovel, en1 que funccionava .o 
collegio, proseguiam en1 claro. Alé1n do devedor , 
apenas duas outras pessoas tinhan1 sciencia dessa 
realidade, isto é, a nobre proprietaria e um d iscreto · 
velhote, a quen1 esta náo se canc;a va de prevenir : 
- i\Jl.uirissima attenc;áo, Snr. Pinto. Si topar con1 o 
meu protegido, nada !he fale, nen1 se de, segundo o 
geral dos cobradores, por agastado. Cun1prin1ente o, 
con10 si n"a vespera tudo lhe houvesse pago. Sei, 
de fonte liinpa, que varios o caloteian1, e q ue, ape
sar das suas necessidades, ainda assim conserva o 
mesmo corac;áo, educando gratuitan1ente muitos in
fel izes. T o1n e be1n nota, do que lhe repito : náo 
consinto, q ue, no n1eu non1e, se acabrunhe o gene
roso professor Lortrand ! 
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A Pharmacia Parella 

Via-se, para os fi ns da rua de S . José, a aca<;a
pada botica, de dl!as portas, do Alexandre Parella, 
u1n trivial preparador de beberagens e en1plastros, 
con1 fun1ai;as de chin1ico, de botanico e de espon
taneo esculapio, quando nunca se consu1nira em es
cudos, e nen1 ao menos frequentara qualqller curso 
regular. Segundo tanta vez succede, era L1111 esti
pendiario, de habilira~óes Jegaes, quem com as res
ponsabilidades carregava, sem que entre aquelles 
rotulos apparecesse; 1nas o credulo povo já náo sa
bia inculcar o laboratorio, que confianten1ente lhe 
nao sublinhasse o exotico sobrenome do etfectivo 
possuidor. E visto que, ao surrir da sorte o afortu
nado se en1pertiga, conrractou-se, para all i 1nanipu
lar, um oflicial, q ue tanto era lhanissin10, quanto 
seguro practico, tanto cuidadoso, quanro inimigo de 
passeios, o Polybio Silva, que constituiu-se a ver
dadeira alma do pingue negocio. A parti r da sua 
acquisi~iio, principiou a correr co1n geraes louvores 
o d iario expediente, posto que o Parella fingisse, 
que rudo se n1antinha, con10 d'an tes, por unico mi-

© Biblioteca Nacional de España



A )IAIS ENCA:\TAUORA MULHER 73 

lagre da sua alta competencia. Gabar-se de urna 

parricularidade, em que náo era peco, bem poderia: 

a de espigador-mor! En1 lhe cahindo na rede un1 

freguez de miollo escasso, erguia-se, ia trepando 
para a res ta os oculos de ouro, com largos vidros 

escuros, puxava estridulos pigarros, e vinha n1iral-o, 

de niui perro, professoralmente, até que o cmbru· 
0

lhasse em qualquer das suas habituaes tramoias: 
- Toda a cautela, meu tonto! Ou eu náo esrou 

aqui, ou agarre-se, com quem lhe diga, que voce 
precisa, sem delonga, fazcr uso de tres a cinco fras

cos de urn electuario depurativo, que, infel izmente, 

por agora foi-se, e nen1 lho posso con feccionar, na 

rcgra, por estes dias. 1\'1as en1fim. . . occasio pra:
ceps ! . .. é o que avulra no aphorisn10 ! e, si quizer 

reagir por meu conselho, basta a promessa, de que 

procurar-n1e-ha. . . só para sabbado da outra se-

1nana. 
- Para tn\s co111 o agouro ! [\•[olestia ¿ roupa, que 

na n1inha 1noda nao entra. 
- Que anda por esce n1undo, porque ve oucros se 

n1exere1n, tinha eu logo percebido, apenas n1e in

co1n1nodei, en1 lhe vir examinar o habito externo. 
Lembra-me ,-oce o bobo alegre, com que111 o niez 

cransacto tambem perdí sciencia, e, ainda honcem, 

de repente, estourou, en1 golfadas de sanguc, ao 

cranspor o portáo da . Sancta Casa! 
- Fala serio? Descóbriu-n1e qualquer defe ito ( 
- Nem n1ais checa ! A mal agradecidos nJo gosco 
de dar niuita trela ! Vá, desen1buche o intento ... 
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- Eu? ! Un1 pouco de balsamo; mas é para minha 
aiana, que machucou um dedo . .. 
- Pron1pto; leve, o que reclan1a; confira o troco; 
e stuna-se co1n as ahnas, rezando-lhes, para que lhe 
a justen1 a cachola . Vercn1os mais tarde, quen1 cr
rou; si eu, que affirn10, que está podrissin10, ou si 
vocé, que pensa rachar de saude 1 

Dcsnecessario insistir no 1nanhoso dialogo, que 
quasi se1npre conduzia o alarn1ado, ao rnaior en1pe
nho de se submetter a qualqucr traventa n1ixordi1J, 
que o cxpcrtalhiío lhe vcndcssc, só por estar cnve
lhcccndo nas pratc leiras. Dctestava o conscicncioso 
Polybio sin1ilhantcs ardis; 111as o P arella, apcrtando 
as palpcbras, e ser\·indo·sc da en1ergcncia, para de
moradan1cnre !impar os oculos, lhe contrapunha o 
esrribilho, de que fosse apprendcndo e tractasse de 
o i1nitar, si é, que ardia. por \·ir a ser pessoa de 
consideracráo .. nl uita vez subiran1 os desaccordos, a 
poncco ben1 proxin10 de se azedaren1; 1nas, pelo re
n1or de privar-se do dedicado arrin10, continha-se o 
preopinan te, ausentava-se, sob qualquer pretexto, e, 
ao volver, era todo n1ellurias, como si entre an1bos 
nada hOU\'Csse occorrido de desagr¡idave\. 

Desde o primeiro anno médico, fóra a rua de. 
S. José un1a ordinaria passage1n para Luvirno. Den
tro de pouco te1npo este e o Polybio se conhecian1, 
se cun1primen!ava111. Porfi 111 se fala rani, e se pren
dera111 por n1utua inclinnc;iío, q L1 e re1natou-sc por 
indissoluvel amizade. llcsumia-se o maior anccio do 
zeloso official, em to1nar o instruido estudante, para 
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professor de alguns preparatorios, en1 que náo pu
dcra iniciar-se. Con1 os proprios deveres, j;\ na 
Acadc1n ia, já no Collcgio Lortrand, náo sobravan1 
folgas a este ulti1no, e, dahi, a despeito de sincera 
lasrin1a, teve de ir protclando esse novo encargo. 

Sepultado o seu pac adoptivo, e só por si se 
dc\•endo encarreirar, a 1nagna quesráo de pouso. 
de futura residencia, de prompto o assalrou . F:s
ta\·a indeciso, e mesmo um pouco affiicro, quan
do. cxpandindo-se con1 aquclle camarada. ouviu 
estas palavras : 
- 1;a tnales. que trazcn1 un1 ben1. Venh:1 para 
aqui; rogo-lho 1 O quarto, e1n tjue dunno, é tiio 
largo, que facil1n ente lhe cederei muis de 1netade. 
Quanto ao Parella . . . é. con10 si no assumpto 
apenas eu fosse o pontiticante; tenho certeza, de 
que acolythar-me-ha . Si escrupuliza e1n receber fa· 
vores, ouc;:a-me sobre o salgado prec;o de tudo: 
dé- 111e as suas licc;óes ! Só por esse n1eio, vejo pos
sibilidade de conquistar a 111inha t<ío an1bicionada 
carta de pharn1aceutico ! 1\ uxil ie-n1e . . é un1 ap· 
pello ,¡ sua benevolencia! 

Conversaran1 niuitissimo. e, esclarecidos os 111ab 
in1portantes preliminares. ll•ÍO du\·idou Luvirno, en1 
adherir ao fcr\·oroso convite. e, desse n1odo, se re
moveu um grande e111barac;o para a sua ulterior 
existencia. Náo era el le, poré1n, un1 corrunodista, 
que se repotreasse na vanragcm de casa e n1csa, 
e1n paga de canceiras com um preparatoriano. Con
sultando L1111 quaderno dos alu1nnos, que co1npu-
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nha1n o Collegio Lortrand, ao tempo da extinci;áo, 
tiío criteriosamente dirigiu os seus passos, que, sem 
rardani;a, obteve diversas horas de n1agiscerio a me
ninos, cujas fa n1i lias unian1 o ouro do pagamento 
ao azul da ponctualidade. T ransbordou a n1aré de 
felizes successos, con1 a forn1al instancia do Parella, 
c1n querer un1a aula, exclusivan1ente de inglez, duas 
vezes por semana: 
- Preciso (asseverava elle) por un1 termo a essa 
unica falta! E seguirei até os Estados-Unidos da 
A1nerica do Norte, a prestar, sern receio algun1, os 
1nais cornpletos exan1es, para trazer o n1eu diplo
n1a, pela n1elhor eschola n1cdica ! Si estou un1 tanto 
n1aduro, e n1e cusca sahir de cercas usani;as, sinto
-me ainda con1 o arcabouc;o dos Ajax ! Veráo, que 
essa forn1arura será um penhasco massic;o, com que 
eu desbarate invejosos e esmague detractores! E, 
regressado a este campo de quoridianas victorias, 
nada de hostil izar os novntos no sacerdocio! Ao 
contrario, apenas acudirei, pelo meu sysce1na, aos 
doentes, que as sumn1idades tiveren1 por incura
veis ! 

Con1 pueril enrhusiasn10, n1uniu ·se logo dos livros 
clc1nentares, da indicac;iío do joven n1escre, e tam
bem, por proprio talante, foi con1prando pilhas e 
pilhas de obras inglezas, desde que lhe pedissen1 
ridicularias por volun1e. Pelo que, en1 breve lapso, 
si problen1atico se tornou o progresso, nada n1icros
copica a heterogenea e irrisoria bibliotheca. Já se 
conjectura, que, ao cabo de un1as t rinca lic<;ócs, e 
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sob a escapatoTia de náo aggravar o estado da vis
ta, desistiu da phantasia, fez total silencio sobre a 
viagen1 á patria de Longfello~' · Con1 isso se náo 
enrrisrcceu o ararefado Luvirno; ficou Jivrc do fas. 
t idioso discipulo, e quando, co1n os restantes, en1-
bolsava 111uito 111ais, do que esrricran1enre carecia. 
Nessa propicia cffervcsccncia, dous annos se escoa
ram, e nelles, só por duas vezes, e a curto inter
val lo, senri u confranger-se-lhe o corac;áo : fo i quan
do, se1n o consolo de lhes ter podido levar un1 
derradeiro adeus, iVIn1e. Genevieve, e pouco depois 
Nin1e. Virginie, find<1ram lagryn1as e saudades, 
reunindo·se para se1npre ao bemdicto professor 
Lorrrand . • 

Galga do. o guarro anno n1édico, for ra lecido o Po
lybio nas principaes materias, e, franca n1ente, nada 
sy1nparhizando con1 o dono da casa, aproveitou Lu
virno a prüneira opportunidade, para realizar a sua 
intiina e fixa idea de mudanc;a, ainda ao ren1po, e1n 
que co1n elle se 111ostrava contentissin10 o inrcres
seiro trapalháo. <.: ontinuou, sem cn1bargo, a appa
recer por all i, assidua1nente, re iterando suspiros 
pelo comec;o da cl inica, afim de, con1 decencia, eo
caininhar para a pharinacia o possivel receiruario. 
Ao ouvil-o, se a legrava o Parella, que, a n1iudo, se 
absorvia con1 o favorito inquerito, sobre a myste
riosa causa de ta1nanha perda. De u1na feita, a sós 
co1n o seu e1npregado, adocicou a voz, para assin1 
o interpellar: 
- Confesse-1ne a sancta verdad e : acaso, con1 qual-
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quer involuntaria descorrczia n1elind1-ou voceo i1osso 

delicado 1nestre? 
- Pois o chef e, que. tanto folheia a traduc<;áo in

gleza de Plutarcho, ainda se náo imbuiu da vida 

• de todos os 1•aróes illustres? Qua] d'elles se i1n1no· 

bil izou, e ternamente, juncto de un1 pobre diabo da 

111inha 1narca? Espere mui pouco, e vení o nosso 

an1igo un1 dos n1elhores medicos desta cidade, des· 

fructando magnifico p!!lacere, niio sabendo, o que 

fazer de rios de dinheiro. 
Esra va para e1npafins o sciencia infusa, e, cn1 · 

quanto vai explicando ao Polybio o n1uito, que tan1-

bcm queimou pestanas, e intrepidamente arremet · 

teu, até attingir ao pinnaculo, que ninguem lhe con· 

testa, retrocedamos un1 póuco, para nos occuparn1os 

de Luvirno. 
Desde o con1e<;o de férias, e na 1naior reserva, 

diligenciava por um aposento nas immedia<;óes, de 

donde se quería retirar, e, num domingo, á tarde, 

dcu con1 o annuncio de un1a sala e alcova, na rua 

da Nlisericordia. Si be1n que os termos do nies1no 

positivamente o afastasse1n, a curiosidade lhe sug· 

geriu um simples passeio. Parando de fronte do pre· 

dio, poz-se, de fóra, a namoral-o: no pavimento 

terreo, duas portas, de u1na loja de louc;:a, co111 a 

firma To11ri11ho de Brilo & C.; por cima, um bon1 

sobrado, de tres janelas de peitoril, e entrada inde· 

pendente. Satisfeito com o exterior, subiu, e, no 

tope, bateu palmas, apparccendo-lhe un1a quaren: 

Lona, oriunda dos A<;ores, a Lota, que, após breve 
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troca de palavras, disse, que o melhor seria entrar 
e entender-se com a patroa. Dirigindo-se a urna $C
xagenaria, a D. Gcrtrudes de Pinhel, viuva, portu
gueza, rcspcitosa111cnte a conteve, no n1ovimento de 
erguer-se, e para logo escutou : 
- Nessc caso, fai;a-me o fa,·or de tan1bcm se sen
tar. 
- Obcdei;o. Explicito, minha senhora, o annuncio, 
que Ji: exige ou un1a professora, ou un1a negocian
te, e se1n fi lhos. Por par<:ccr-1ne, entretanto, que a 
mira foi a questáo de soccgo, creía, que, si 1ne con
vicr o con1111odo, nunca será de n1in1, que lhe ve
nhan1 quaesqucr abhorrescin1entos: 
- Lá se váo niuitos annos, que habito esta n1inha 
propricdadc, apenas cotn a criada, que o recebcu, 
e é hoje urna especie de parenta. Nao p<'r penuria, 
e sin1 por condescendencia, acabei por consentir en1 
tal annuncio, que 'esconde un1a tentativa do meu 
socio, a ver, si para aqui vinha urna locataria, que 
u1n pouco qucbrasse a tristeza desta sepultura . Vou, 
porém, confessar-lhe a ''iravolta: arrependi-me tan
to, que tlarei ordcm, para que despachem, quen1 
quer q ue surdir. 

Com outros interlocutores converrer-se-hia a si
tua<;áo en1 palito phosphorico, que, en1 segundos, 
se torna insustcntavcl. Si, porém, o recem-chegado 
a todos encantava pelo seu distincto cstylo, a bon
dosa senhora, 111es1no durante aquelle isola1nento, 
náo perdera esse habito de saber despretenciosa
rnente palestrar, con1 o qual 1nuita vez capuvou, 

,.:» '''] .;! #" " , ;; u' ~ ~ • t 
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quancos procuravani a loja de louc;:a. E , assini , en

trela<;adas, de parte a parce, 1nais esca phrase, e 

1nais oucra reAexáo, reanimou-se a entrevista, de 

modo que D. Genrudes ceve ensejo, de revolver 

saudosissinias reniiniscencias: 

- ~1orto Gil de Pinhel (continua va el la), que gosco 

poderia ser o meu, de supportar regateadores, sem 

a presen<;a do marido? Cerca da honradez do nosso 

antigo e1npregado, o S nr. T ourinho de Brito, fiz-1nc 

commandicaria, e para aqui me recolhi, onde me 

vou subjeicando aos designios de Deus, até que me 

mande, para juncto de quen1 n1e aguarda . Talvez 

seja isso n1ais cedo, do que eu suppunha, e quen1 

roo avisa, é esce brac;:o, para 1nclhora do qual náo 

inventan1 un1 só re1nedio. E a proposito: já que es

cuda, para vir a ser un1 Torres Home1n, rogo a sua 

opiniáo sobre u1na agua cicacrizadont, que me dis

seram, grande descoberta do Snr. Dr. Parella. Acha, 

que devo experin1encal-a? 

Para evitar a res posta, disse Lu virno, q ue lhe era 

i1nprescindivel o directo exame do poncto infermo; 

o que feíto, bem verificou, que, rnau grado certa 

cxtcnsiío, tuda se reduzia a urna ulcera simples, 

provav..:ltnente entrecida por inconvenientes e ca

seiras applicac;:óes. Garantiu, que saberia tractal-a, 

e, sem perda de tempo, foi com as proprias máos 

encerando un1 provisorio curativo, a que seguiram

-se muitos outros, cuja frequencia era dictada pelo 

resultado do anterior. Corn urna rigorosa asepsia e 

o auxilio de suhsranci<is n1icrobicidas, que urna lu· 
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cida inspecs;iío aconselhava, aquelle prognostico ef
fcctuou ·se. Produziu esse rcstabclecin1enro profun · 
dissirria alegria; i1nagin11-se n1esn10, con1 que ante
cedencia deu a D. Gertrudes o dicto, por náo dicto, 
rogando ao seu ben1feiror, que para allí viesse de
fin i1i.van1ente n1orar. Elle, poré111, se havia in1posto 
o de ver de resisti r : repugnava-lhe prevalescer-se da 
superioridade, que assun1ira, após un1 puro rasgo 
philantropico. Por occasiáo de dcspedir·se de todo, 
perdura va essa no breza de sentin1entos, e a con1-
n1ovida velha, con1 supplicante e 1naternal insisten
cia, assi1n o eleou : 
- Táo caridoso, e táo n1auzinho ! Curn-n1e, e deixa-
-me na dor, de náo haver acceiro, o que, sc1n sa-
crificios e de coras;áo, ainda· lhc offere<;o 1 Para que, 
111eu rico filho, precisan1os, eu e a Lora, de todo 
este convento? 'fon1e para si a espas;osa sala da 
fre nte e a alcova : en1quanto eu vi ver, ningue1n o 
1nandará sahir. 
- lVlas a rei111a é sua: niío adn1itte aluguel algun1, 
e é isso, o que náo acho de justic;a . .. 
- Acabe-se coo1 a allegac;áo; pague, o que razoavel 
for; con to con1 o 1neu inquilino. 

Eo1 poucos 1nezes, era un1 prazer visitar aquellas 
duas pe<;as, que havian1 sido pintad<1s e forradas de 
novo: adornava1n a ampla sala esranres, cheias de 
escol hidas obras, e 1noveis dos 1nais appropriados. 

Coo1 o seu natural bo1n senso, com os conselhos 
financeiros e carinhos da D. Gcrtrudes, co1n o seu 
linissin10 tacto e1n superar difficuldades, se foi plau-

6 
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siveln1ente acccntuando o progredir do correcto aca

dcmico, que, até pelo asscio e 1n odesta elegancia 
do vestuario, se recon1111endava. 

Pal' a os estudiosos, é o 1 i vreil'o tuna das n1aiorcs 
voragens de capital; n1aS todos adtui rava111 Luvil'
no, agasalhando o con1 panicular esti1na, f'azcndo
-lhe especiaes concessócs. Por outro lado, precio
sissimos os fructos, que elle colltia, nas suas habeis 

pesquisas pelos alfarrabistas. 
Quando, afina!, se doutorou, cm 1893, tudo, 

adeante si, se lhc coloriu atra vés do n1ais risonho 
prisn1a, sentindo ·sc, nas pessoas n1ais de pen o che
gadas, u111a indcfi nivcl irradiac;iío de grandes espe
ran~as: o ex-co111panhciro de qua no, a proposito 
do que fosse, náo o podia abrac;ar, siniío ·n1ui orgu
lhosamenre; D. Gertrudes ralha,·a com a Lota. e. 
contentissi1nas, vivia111, de espanador cm punho, a 
pór a n1obilia c111 luzin1ento, para que a clientela 
c111 nada rcparassc; o proprio gorado cultor de in
g lez, apertando a n1áo do cx·1ncstrc, era con1 roda 
a forc;a, con1 atnbas, e con1 repisan1entos, de que 
se núo csquecesse, de preferir un1 laboratorio, de 
tiío honrosas tradi~ócs. Procurando tirar pnnido 
dessa epecha de intimes regosijos. disse-lhc, un1a 
vez, o recem-graduado: 
- Si passei, Snr. Parella, a ser tuna folha desprcn
d id<l, entregue ao sopro de todos, niio assi111 o seu 
digno discipulo, sobre q ucn1 deve ir convergindo 
generosos pensan1cntos. Mais uns tres annos, e cs
tanl o diligente Polybio un1 pharn1accutico de titulo. 
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Eia ! . .. confidencie-n1e, que, nesse remoto dia, tcn
ciona, ou associal-o. ou \·enJer-lhc a casa, a paterno 
pre<;o, e a pagamento com largos prazos. 
- Oh, doutor ! sem a 1ninha pharn1acia, que ranto 
1nc custou a elevar ii altura, cn1 que todos a vene
ram, certa1nente 111orrerei 1 

- Engana-sc; continuando con1 un1 substituto, a 
qucm o a1nigo tan to cnsinou, niio será isso 1norrer, 
111as rcviver, e con1 a n1aior gloria . 
- E si o atarantado náo concluir estudos? Co1no 
podcrei associar-n1e a un1 incon1perenre? ! 
- Niío encare a face opposra da quesriío. Conside
re, que vcnci grande vcxao1c, cn1 lhe tocar em tal 
assun1pto, o que quer dizer, que, de tempos a ren1-
pos, niío hcsirarei, c1n sobre o 111csn10 rccahir . 

• 
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VI 

O Dr. Dilorteno P urxides 

Ainda en1 31 de de?.embro de 1900, ao co1nplctar 

75 annos, deu o i1nperterrito Dr. Dilortcno Purxi

dcs urna genuina festa fin1 de seculo, tendo tido a 

fortuna de ver, ao redor da 111csa de cen1 talheres, 

sua esposa, D. Fclisn1ina, e os scus quatorzc filhos, 

onzc dos quaes ho111ens e tres n1ulhcres, todos ca

sados, excepto o ultin10, o Alberto. Alli, outrosin1, 

compareceran1 as respect1\•as noras, genros e netos, 

entren1ciando os convivas, que eran1 representantes 

dns mais gradas classcs dn socicdadc. 

Comqunn10 nunca se houvesse involvido ostcnsi

vamentc na política, cenissimo, que, nos círculos 

dos de n1aior influencia, o cncont•avan1, sabendo, 

co1no lidar con1 liberaes e conservador~s, republi

canos e monarchistas. Gosou, desde nlo~o, fan1a de 

opti1110 advogado: o nun1cro de causas vencidas 

desafiava espanto, e, para as ganhar, todos os n1eios 

lhe eram lícitos, náo constando, q ue, con1 as pou

cas, que perdeu, tivessc de carpir prejuizos. Si n1an-
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tinha o habito de despender á larga, tan1bem de 
varios poneros lhe chovia sin1ulcaneamente o di
nheiro, e, nos lazeres, aperfei<;oou un1a especiali
dade, q ue conseguiu celebrizul-o. Dera-lhe, por isso, 
a veia popular a characteristica ¡iJcunha de F 111·áo 
das a//uras; as fi nas rodas, por tal n1odo o reputa· 
vam decisorio, que o sagraram ])oder a1·ra11jal ivo. 
Quando náo havia logares, para que1n quer que 
fosse , nen1 1nesn10 para um gratissimo rcco1nmen
dado de um chefe de n:u;iio -affiiga; quando o fundo 
corte nos or<;a1nenros suppri111ira concen1pla<;ócs, e 

' . . . are truncara convcn1enc1as governan1cnraes, guas1 
sen1prc se a rinava, que, bcn1 csquad rinhnda a gcral 
angustia, fóra, por casualidade, descoberra apenas . . . . . urna preciosa sinecura, que, por 1nataca\·e1s mou-
\"OS, ia ser posta ás ordens do Dr. Oilortcno ! E, 
con1 esses desancamentos e lan1badas no rebanho 
con1ribuinte, náo só já estav:un cmpolleirados dez 
dos scus herdei ros, todos havidos por triste vergo
nha, cm face de táo preclaro pae, sináo tan1ben1 
1nais de duas grosas dos scus secre tos indica
dos. 

Acabaria um outro mortal, por endoudecer de 
orgulho; elle náo; conservava·se na sua embalsa
n1ada n1odestia de un1 n1ero jurisconsuho, grande 
rcsp¡:itador das leis, das auc toridades consti tuidas, 
das dc~isócs dos tribunacs. o elogio, que, com dis
fa rccs, 111uitissin10 saborcava, e ra o de P e1111a 
111ara11ilhosa ; longe, entretanto, de ha ver ousado 
estatuar-se en1 um livro, finoriame nte se confinara 
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na cphe1neridade de anonyn1os anigos, de engana

dot· effei10 scenographico . 1' inha um rosto fradesco, 

rubicundo, thearral , e a calina physiogno111ia de un1 

n1artyr, que canc;ou de cuidar, en1 que devida1nente 

o appreciassem . Nias i~so, n<'ío se illudam, no si111-

plcs desgasto de co111n1uns conversas; ein soando o 

momento de effectivo ataque, de se bater com os 

n1aiores potentados, até <lestes arrnncar, para o scu 

protegido, u1na non1cac;iío, qual, se111 transigencias, 

entendía, todos aquelles trac;os de represa cobra,·an1 

tluxo de ocenno, tornando-se elasticos, sabendo e1n

n1agrecer na supplica. e inchar na nn1eac;a; era111, 

cm raes sunos, as suas pala,..-as incisi,·as, desbra-

1·adoras, as suas pron1cssas 111agneticas, os seus pro

testos olyn1picos, as suas cirac;ócs la tinas insoliras, 

classicas, precedidas de jeitosa traducc;áo, energico 

o appello aos seus innu111cros servi~os, os seus re

n1oques desconcertadores, as suas avanc;adas napo

leonicas, as suas anecdoras hilariantes, as suas con

fide ncias un1 inundo ignoto, bouvcsse el le de as 

engendrar contra a legendaria Ophelia; dos seus 

loquazcs olhos se desprcndian1 chispas, e das suas 

brancas suissas efHuvios de per$uasiío. Accrescc, 

que diffundira o terro1" de ser ini111igo perigosissi

n10, amago duran1ente vingatiro, que nunca esque

ceu, nen1 perdoou, a qualquer dcsaffecto, o ajuste 

do 1nenor revés, passado que este fosse, h~ largos 

annos. 
Con1 o correr do te111po, a chus1na dos alllictos, 

dos chorosos, dos sollu¡;antes, extraordinariamente 
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augmentou. Sáo as boas curas de un1 nota,·el es
culapio engrandecidas, propagadas de bocea en1 
bocea, tern1inando por lhe encin1nre1n un1a aureola 
sobrenatural; assin1 succedeu ao inexcedido trunfo. 
que, de a1nbos os sexos. e de toda a parte, recebia 
n1issivas sobre n1issivas, hun1illi111as, clamantes de 
socco1To. de que in1puzcsse, para esta ou aquella 
,·aga, este ou aquelle fan1into. Dia 11enhun1 se lhe 
findava , sen1 qu<: hypocritan1ente aturasse, no seu 
e~criptorio, fast idiosns audiencias, de longas horas. 
Escurando queixas, desesperos e confissóes de niui· 
tos. apossava-se do movin1en10 de pedras de valor 
diverso; ne1n adn1i ra, que, para dar chcque-n1ate 
aos al tos adn1inistradores, se servisse de in1prcvis-
1os recursos. de cxcepcionacs jogadas. de incogita
vcis trapai;as, cujo cerre1ro alcance só elle privile
giadainentc penetrava. Un1 n1alfeito1·, un1 patife, un1 
gatuno, um alcooli$ta, un1 falsario, toda essa rcpul
si' a artilharia tinha de ser bcm escra,·izada, na so1n
bra, com paciencia e sun11na habilidade. Que a l
guen1 se aventurassc, a prevenir : 
- Este subjeito, que táo demoradan1ente o in1por-
1unou, náo merece, Dr. Dilorceno, a SLW nin1ia be
nerolencia .. . 
- Penso, que é a pri1ncira Yez, que de mim se 
;icerca, e, si cncontral-o de no,·o, nc1n si quer re
conhecel-o-hci. Que scja, se1n e1nbargo, u1n diabo 
sólto; rcílícta, en1 que niío fala con1 o nosso caro 
chefc de policia, 1nas con1 un1 exclusiYo cultor do 
direito, ou, si preferir, con1 un1 incorrigiYel enxuga-
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lagrymas. Esse infeliz ,·eiu proporcionar-me cnsejo 

para un1 particular exercicio de caridade, terreno, 

en1 que abro a cartcira a gratuitos inin1igos, quanto 

n1ais a un1 nlisero dcsrniollado ... 

- Nlas, si lhc aliirn1asse . . . 
- Pcrdoe-n1c ; náo prosiga ; é pcssima a occasiáo; 

dcpois de urn rnesquinho obolo, nada podcria cu 

ouvir, contra qucm 1110 agradeceu. 

Quizcsse o interruptor tirar a propria 111ascara, 

e, co111 plenas rcvelac;ócs, sobre o abjecto parasita, 

pasmaría o be111 intencionado informante. 

E ntre os pedidos, en1 reser,·adas epístolas, 111ani

festaviun alguns táo rajadora redac<;áo, que serian1 

de irrcsistivcl con1ico, si náo fossen1 feítos com su

premo ernpenho, e olhos co1npleta1ncnte rasos d'agua. 

llegistc-sc un1 cxcn1plo : durante quasi un1 1ncz, 

destHcou-se pela n1011otonia o seguinte bilhete, de 

fen1i ni11a lavra: 
«b'x1110. Sur. Dr. Dilorte110 Purxides - Descal

<;a, se111 chapeu, pelos can1 i11hos de n1aior transito, 

iría esta sua obediente serva procurar \ f . Exa., si 

adivinhasse, co1no obter-lhc uns minutos de atten

cáo -A. A . de .A.» 
• 

Finda a lcitura de t<io curtas linhas, rasgou o des

tinatario o enignHHico papel, se111 ligar-lhc a n1ini1na 

in1ponancia; 1nas, da segunda vez c1n dcnntc, ao 

lhc e11tregare1n identico cn,·eloppe, con1 cguaes e 

internos dizeres, con1e~ou de ir ficando curioso, es

tado csse, que foi cresccndo, até que lhe trouxeram 

¡1 infra carrinha, visi ,·cimente do mcsn10 punho, e 
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nada inde fi nivel, pois que a rua e o nun1ero figu ra
van1 junctos á data : 

« T7enera11do P ae e Ex1110. Snr. Dr. Dilorteuo 
P ruxides - Sou pauperrin1a viuva, que an1argura· 
-se, em companhia de urna unica filha, no 1nais a r
duo soffrer. Co1n ella cstive para 1nc dirigi r ao es
criptorio de V. Exa. ; 1nas fa ltou-n1e coragcn1; receci, 
que, náo rendo proprian1ente un1a causa a lhe con
fiar, n1aldosos houvesse, que extranhassen1 a nossa 
presenc;a. Rogando-lile, que se digne de aqui appare
cer, beija-lhe as n1 iíos- /11111a /-lugusta de A lvari:¡_o. » 

Assentou o lisonjeado, en1 ir por si n1esn10 veri
ficar, quen1 cran1 cssas incognitas. Reduzian1-se a 
honradas senhoras, infat igavcis na costura e na se
vera c;;onon1ia, para lograren1 esconder a extren1a 
pobreza e o deprin1ente desanin10 no futuro. Suppor
-se-ha, nu111a rapida desconfian~a, que tan1be1n se 
occupa van1 de escolhidas astucias, quando, ao con
trario, sernpre se n1antiveran1 dous 1ypos de singello 
rctrahin1ento. E xplica-se : o capitoso echo dos 111ila
grcs do g;·ande sancto já havia invadido aré essc 
obscuro recesso, e an1bas inscnsiveln1ente se habi
tuar<1n1, a niío 1 he articular o 110111e, scn1 a dcvoc;iío, 
consagrada ao n1ais egregio ser. Si a u1n cavalheiro, 
cujo crite rio acatassen1, sub1nettiain o projecto dc
recorreren1 a esre, ou áquelle ministro, paralysavan1-
·se, enjoadissi1nas, ante· un1 n1orno talJJe{, ou um 
frío encolhin1ento de hon1bros; alludissen1, poré111, 
ao inco1uparavel descanonizado, e já tinha1n certeza 
de quentes excita<;óes, des te teor: 
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- Sin1, coo1 cxcep~ao do Dr. Dilorreno, para o gual 

náo exisre111 impossivcis ! Ainc!a honten1 venceu n1ais 

un1a contenda, totalmente perdida, e, na outra se

mana, obrigou lHTI rico e inoffensivo rapaz a do
"Tar un1a velhaca lavadcira ~ Con1 elle ningue111 

brinca! 
E sem inquerire1n das circumstancias, nen1 111es1110 

apun1rc1n a \'en1eidade, for:1 n1 as boquinbertas, na 

.credula i n1agi na~ao, a tal fastigio ergucndo a de

.cantada in1agcn1, que positil·an1ente acabaran1, por 
Ycrem-na com uní 1·crsal con1n1ando, por sentirem

-se na prudencia, de lhe rcnderen1 cntrunhado fer

vor. Após gravc:s discussócs, do n1axi1no sigillo, 

puzeran1 na caixa postal. n1ui10 a n1edo, o supra 

transcripto bilhete, e, cm pouco tcn1po, n1ortificavam

-se de ¡11Tepcndi1nenro ; atordoadas co111 esse arrojo, 

adn1ittiran1 o absurdo, das reincidencias con1 for~a 
minoratil·a; ne1n se con1prehcnde, que, porfin1, se 

abalan<;assen1- a rogar a Yisita do excelso scnhor . 

.;\'las t«n1ben1, o co1no reccbel-o-hia1n, foi objecto 

da crea~áo de u1na especial li thurgia, que, pela sin

ceridade, produziu indescrip1i1·cl effeito. Na lin1pis
sin1a e quasi desn1obiliada salera, noti11·an1-se ape

nas um triste par de baratas cadein1s de pau, da 

propria casa, aos lados de u1na custosa poltrona, 
que de e1nprestimo conseguira1n, e forraram con1 

urna colcha de damasco. Era o melhor dos discur

sos : all í, naque lle purgatorio en1 1niflia1ur:i, só dut1s 

aln1as havia, cxprin1indo o altar-n1or un1 respeiroso 

invenro, con1 destino a quem na tcrra dispunha das 
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chaves do paraíso. A penas o suspirado anci5o ba
teu, a porta abriu-se im111ediatao1ente, e, depois que 
elle entrou, as suas adoradoras, tren1u las, de ol hos 
no soalho, parecian1 haver perdido o uso da voz. 
Foi D. Anna, quen1, con1 esfor~o, se valeu de un1 
frou xo asseno, aponctando-lhe o docel. Condescen
dendo o recern·chegado e111 enthronizar-se, an1bas 
aos pés lhe cahiran1, con1 esta apostrophe : 
- Bemdicto Nosso Senhor, que incl inou o nobre 
corai;:iio de V. Exa., a deferir a nossa p rece ! 

E continuaran1 n1udas, prostradas, até que o 
Dr. Dilorteno, que, nun1 relance, jü se havia certi
ficado do bril ho da , ·ir tude real, dissc-lhes catego· . 
n can1ente : 
- Lcvanten1-se, senten1-se, 111inhas li ll1as. Aquí n1e 
teem . . Fa len1 a verdade, porque os 1ninutos voan1. 
Que é, que de n1in1 quere111? 

D. Anna, co111 a subida con1postura, de quen1 se 
nao vai dirigir a un1 terraqueo viYente, n1as a un1 
en1issario celeste, foi de un1a ausencia de rodeios, 
que, por n1ais que parei;:a ultrapassar as raias do 
desplante, trescala o perfu1ne da na tiva ingenuidade, 
originár ia da rel igiosa situac;áo do scu espir ito, en1 
fren te de un1 confcssor de tal hierarchia : 
- Dcus n1c guarde de consun1ir o sagrado ten1po 
de V. Exa. 1 Desde que agui a n1inha filha, Valina 
de Alvarizo, se case con1 pessoa, nas condi~óes de 
a tornar feliz, creia, que n5o 111e in1porro con1 n1or
rcr: será a té un1 respi ro, depois de arreciado tan1a-
1ho peso de sobre o 111cu cora~áo de n1áe ! .Juro, que 
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e!>ta rnenina é un1 perfeito anjo ! . . . E só \ T. J:.:xa., 

que conhece tnnta gente, e faz tudo, quanto quer, 

vejo eu com fon;as, para lhe decretar un1 bom rna

rido ! 
Callou-se; e, já que a ruborizada continua va de 

cer1•iz pendidn, o mesn10 fez D. Anna, cstabeleccndo

·Se urn longo e profundo silencio. Este1·e o Or. Di

lortcno prestes a esrrugil-as com o estan1pido da 

n1ais despachadora gargalhada; viu-as, entretanto, 

táo confiantes, tiío sérias, táo quietas, tiio subn1issas, 

que um insrantaneo jacto do espirito arremessou-o 
para a phantastica altura da vaidade individual, da 

ostentu<;áo de un1 poderío sern lin1ites: 
- Bem; estou sciente; renho ainda urn diluvio de 

negocios á minha espera. Niio desacoroi;oem; deem
-me tempo; pron1eno, que isso ficará ao rneu cui

dado. Qualqucr recon1n1enda<;iío, que de n1i1n ouvi

ren1, <i risca a execurem: é o faze da tua parte, si 

desejas, que te auxilie. Aquí 1·olrarci. 
1;; retirou-se corn solennidade tal, que an1bas sen

tiran1 a alegria pulando no, até entiio, desalentado 

peno. 
Dous días dcpois, e no cscriptorio da eminente 

personagen1, entre a turba, que aguarda va o 1110-

n1en10 para un1as breves palavras, vía-se o Dr. Lu

virnd Franco, que, pretendendo um cargo publico, 

deliberou experimentar o ráo encarecido ~ltruisn10 
do Dr. Dilortcno, pedindo-lhe, que cm seu favor 

interviesse. Estiradissin1a foi a entrevista; durante 

roda ella, dir-se-hia, que o sagaz procurado namo-
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ra,·a o distincto joven, escutando-o com retentora 
deferencia. Nem vacillou e1n concluir : 
- Ha un1a eternidadc, que nao palcstro COl11 un1 
1110<;0 do SCll quilate e valioso preparo. Aspira indu
bita vcl 111cntc pouquissin10; f ossc cu da governan<;a, 
e cun1priria o dcver, de aprovciral-o em muito n1c
lhor pos to; fique, a inda assin1, tranquillo, conte con1-
migo, niio incommode a mais ninguem. Tenho o 
scu canáo; por es tes di as lhc con1municarei, quanto 
occorrcr. 

T al o in1in10 senti111ento de apre<;o, que a enthu
sias1ica hypothcse - excellente genro ! - pulsou-lhc 
no pcito, acco1npanhada do suspiro, de nao possuir 
ma i ~ urna fi lha soltcira. Na falca, le1nbrou-se da sua 
promessa áquellas senhoras, coordenou um enredo, 
e ~ahiu. Surprehendeu-as, a coscren1 colletes para 
a alfaiataria do Noronha. Se1n que se in1pacientassc, 
as foi ins1ruindo sobre a armadilha, que plancjara, 
e cn1 cuja efficacia acreditavn, por ser, na verdade, 
a D. \Talina ben1 n1in1osa e syn1pathica. Eis o que 
cnsaiou, para o pri1neiro acto : tinha ella de fingir-se 
infcr111a, com pertinaz opprcssiio no thorax e rebelde 
inso1nnia, e de explicar tudo isso ao medico, que 
!he fosse n1andado. 

Ao rcceber o Dr. Luvirno Franco un1 urgente 
convite, para que chegasse ao cscriptorio do Dr. Di
lorteno, logo conjecturou, que a sua non1ea<;iío ha
via 6ido lavrada. Era n1ui diverso o assun1pto: u1n 
chan1ado, para que fosse prestar soccorros áquella 
padecen te: 

• 

• 
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- Niío poupe consclhos, ncm visiras; por csras res

pondo, pois essa orphan, pelas suas virtudes, sem

pre en1 n1in1 terü u1n dedicado avo. Descreio dos 

sofregos ; applaudo H ippocrares, quando alfinnou, 

que a sciencia jaz roda nas obscrva<;óes. En1 1n inha 

casa, para un1 si1nplcs defluxo, quero ver o facul ta

tivo, scguil-o de perro, niío desprczal-o ! 
Ter111inado o seu attenro cxan1e, nada o habil clí

nico pode descobrir de alarmante, que reclamasse 

fadigas. Succedeu mesmo, o que naturalmente de

vera : a sua sericdade e cavalheiroso trac to 1nais 

inspirara1n ceri111onias e reconheci1nento, do que 
expansóes e ternos affccros. Veiu a scguinte desca

hida do diabolico prorector clarear a si tua<;áo: 
- Cun1prin1cnto-o, pela rapidez da cura; da 1nolcs

tia esrü sah·a a D. Valina; o que será agora, para 

lamentar ... t:, que ,·enha táo delicada flor a des

n1cr>!cer de tristeza. Lá es ti ve hojc ... e retirei-1ne 

penalizado. i\'las ac11ba1n de dar-1ne u111a scgu;·a no

ticia, con1 q ue o ainigo pode ir tiral-a daque lla in1-
n1ensa n1elanchol ia ! ... Auctorizo-o a asscverar-lhe, 

que a sua nomca<;áo, pela qual ton1ou vivissimo 

intercsse, faz-se, in1prcteri,·chnentc, após o encer

ramento das sessóes legislati\·as' Isro, que lhc se

grédo, tan1be1n me lc,·a a pedir-lhc, que me abrace, 

por tal triun1pho ! 
Con1 placida dig nidadc, e bastante pesando, q uanto 

ia proferi r, náo guardou o Dr. L uvirno para 1nais 

tarde estas palavras : 
- Snr. Dr. Dilorteno Pruxides, tcnho respeitado a 
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~ . sua pcssoa; nao cons1nco, que menospreze a m1-
nha. 

T áo affe ito escava o poderoso, a ver rodos se !he 
curvarem, co1no dcspoticamcnte queria, que, mal 
<lissin1ulando o subito abalo e a funda contrarieda
de, li1nicou-se a rclarnpejar u1n an1arcllo surriso, e 
a recorquir con1 sccquidáo : 
- Escou avisado. Náo se csquc¡;a de remener-n1e 
a sua con ta. H aja, no futuro, quen1 nos apresence 
un1 ao oucro, e travarc1nos rcla<;óes. 

Ao dobrar da rua de S. José para a da l\l isericor
dia, ás 9 horas da nouce de 12 de outubro de 1 89~ r 
cahiu, con1 un1 ferin1cnro no venere, u1n Íº''cn guarda· 
livros. O aggrcssor, o 1Vláo-t:éga, se enganara. T anta 
a embriaguez, que, difficilmente fugindo, pode ser 
perseguido e preso. Foran1 as suas dcch1ra~óes co1n
pro1nercedoras do Dr. Diloneno; n1ovcndo, porén1, 
ceus e astros, conseguiu este, que abafadas para 
sen1pre ficassem. Gra~as a n1ais urna brilhance 
victoria da cirurgia brasilei ra , a al ludida victi1na. 
rcscabeleccu-se rad1caln1cncc. üucro, cncrecanco, fo~ 
o facto, que convidou o Yingativo regulo a serenar
-se de todo: tantas ver.es o seu filh o C larindo o viLL 
sahir da pequena casa, en1 que apenas residianl. 
<luas senhoras, que, sem razáo, 01aliciou, e por alli 
ta1nben1 cncendeu rondar. En1 n1enos de um tri 
n1estre, era o esposo de D. Valina. Só dcpois desse 
casan1ento, acre,·cu-se un1 dia o encanecido advo
gado, a surdir na sala de consuhas do Dr. L uvirno, 
~ob o pre texto de q ue, dccorrido lnrgo prazo, e 
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fcira a calma, neccssaria a imparciacs juizos, sup

punha do seu dcvcr, dar a sua palavra de honra, de 

.que reria sido incapaz, do que lhe attribuira aquelle 
perverso, v i ~to que nunca o mandara ten tar contra 

a vida de ráo i!lustre cidadiío 1 
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A menina de sangue azul 

E1n um patacho, que do Funcha\ fez-se de vela 
para o Río de Janeiro, crn abril de 1880, vieram, 
entre outros, allí nascidos, o i\1iguel Alvarenga e a 
Carolina Seixas . Táo boa can1aradagem estreitaram, , . . . que ate se pron1ctteran1 1r a cgre1a, apenas o con-
scntissem as cconon1ias de an1bos. Nen1 houve trans· 
ferenc ia para as calendas gregas: prova-o este pa
lavreado, de guc1u. em fin s do anno seguinte, se 
ajusta\·a de cozinhcira no Collegio Lortrand : 
- Tudo n1e agrada, tudo; náo fa\ando do co1nn10-
do, que n1e diío, juncto á Javandaria, e da Jicen<;a, 
de que, ao ,·oltar do seu trabalho, ta1nbem nelle 
possa dormir o meu marido. 

Antes do ro1nper da aurora, ja pelas ruas asso
biava o espadaudo i\'liguel , con1 um largo cesto á 
cabc~a, no chan1ariz de carrctos, e a cncorpada mu
lhcr ia pondo cm actividadc o fogiío e as panelas, 
salisfactoriamente impressionando i\1me. Genevie,·e. 
Em n1cnos de t11ua semana, captara1n os dous, na
quelle estabelcci1nen10, gcral escin1a e confiani;:a . Da 
vcrn1elbidáo de un1 maduro to1nate e da obedien-

7 
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cia de u1n fiel soldado, náo se furta 1•a a Carolina á 
nJais ingrata orden1, a de rachar lenha, por exem
plo, per:encendo ao numero, das q ue faze1n opti
mo jus, a quanto ganham; o andejo, a seu turno, 
nunca refugou carga; por excessiva, e, dahi, era um 
motu-continuo, de arrecadar férias graudas, niío as 
desperdii;ando, nem si quer cm refrescos, ou en1 
cigarros. Pela sua forc;a physica e n1ansidáo, rece
beu dos 1neninos o chrisma de Eleplu111te de cii·co; 
á costella, porém, mimosearam elles com o adula
dor cognome de I11i111iga de choro, niío só pelo seu 
natural risonho, ll'HIS principalinentc porque, <1s es
condidas, se1npre se condoia dos que, de estomago 
1nais dcbil, ou nJais ri¡o, custavan1 a esperar pelas 
refeii;óes da sineta regimenta!. 

Pouco depois de insrallados, ao perseguir u1u ex
perto raro, que barafustara por entre taboas e ripas 
do forro, ahi descobriu o herculeo carregador un1a 
empoeirada 1·iola. Desceu-a, e, ninguem por dono 
se accusando, da n1esnJa se appropriou. \ f eiu-lhe, 
desde entiío, a tei1na, de só por si apprender essc 
instrumento, si bem que nunca atinasse, en1 como 
o afinar. Concentrou toda a sua sabcnc;a, en1 fi ngir, 
que de facto accon1panhava as cantarolas da parri
cia, e esta, inda peior que um papagaio, derretía
-se no itnproviso das rnais dispara tadas trov:is. Tudo 
isso 1nuitissin10 baixo, apenas para privativo regalo, 
e até que lhcs fossc concedida a ventura, por que 
tanto rezavt1111. Realizou-sc, afina), csse anceio; mas, 
logo no segundo septenario, foi a coitadinha victi-

1 

1 -, 
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ruada por urna infcc<;áo do umbigo, embora os paes 
aferradamente lan<;assem o duro golpe ü conta da 
st1pposra ht1111idade da chacara. ·rendo-se juoctado 
a essa abusáo um co111c<;o de atraso nos alugueis da 
cozinheira, 111ui natural, que a idea de 111udan<;a os 
pruisse, sobretudo em face deste tentador annuncio: 
oflereciatn cem mil réis mensaes a urna carinhosa 
ama de leite, n1o<;a, robusta, casada, e aposento ao 
n1arido, que poderia, ou náo, se contractar de co
peiro. 

Con1 bonitas lamurias se despedirarn do Collegio 
Lortrand, e se balde:1ran1 para o pa lace te do 1n inis
tro mexicano D. José d' Enovildo, passando a Ca
rolina, da rnais estrompante faina, a urna re lativa 
ociosidade. D. Espcran<;a niio esteye para tolas he
si tac;óes; ao contrario, rnandou-a, que se mettesse 
nun1 largo banho geral, que se vesrisse coro rigo
rosa l11npeza, primeiro que tocasse na linda filhinha, 
que tinha de a1nao:unentar. 1'áo bondosa e folgazá 
se patenteava, ttio genris e tranquill izantes en1111 os 
modos do esposo, que a hurni ldc a lugada, prevendo 
a magnifica existencia, que alli dcsfructaria, capri
chou cm fazer cara alegre, cm reprimir a minima 
reluctancia. i\l esmo a sorte, que ao i\'liguel rcser,·a
rian1, foi nuvem, que num sopro se dissipou: deran1-
-lhc arejado quarto, 1nelhor cama, outros petiscos, 
exccllcnre pinga, e até nen1 o desgostaran1 con1 a 
intin1a<;úo, de que abafassc a viola num sacco. Pa
rccia a confortavel vivenda fluctuar na opulencia: 
logo um 1ncz, depois que assumiu no llio de Janeiro 
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as suas funci;6es de plenipotenciario, o franco diplo 
matn, rapida e ardente1ncnte, se apaixonou pela jo
ven, que alli o cncanta,·a. Ncm quiz polluir-se na 
previa analysc, de qua! o horizonte cm derredor: 
E sperani;a, no seu inti1no sentir, era uma huri, ca
h ida do firn1an1cnto sobre a terra; qucm a encon
trassc, de,·cria ton1al-a con1 jubilo, despender do 
proprio bolso, nao pcrguntar nc1n por dote, ncn1 
pela historia dos progenitores. Pcnsa de niodo di
verso a curiosidadc gcral; e, Yisto que ne1n se 
aquietaria con1 a sin1ples inforn1a<;áo, de que se tra
cta da filha unica do Snr. Zefcrino Bcrniz, eis un1 
biographico rcsun10 dessc afidalgado estroina: 

Oriundo de urna bcnc1neri1a fa1nilia portugucza, 
d ispondo de agrad<1 vel physico, e flucnrcn1cnte fa
lando o inglez, deixou, aos 23 annos, Lisboa, para 
ir á An1crica do Norte, no cncal<;o da elegante. bai
larina Oiga Sn1all, que o havia fascinado . A bordo 
do luxuoso vapor H;-perio11, ráo polido e attra
ctivo se 1nantevc, que até o n1illionario Sir A ndrc\v 
J(irbett inuito lhe apprecia\'a as futcis, nias conve
nientes palestras, chcgando mcsn10, ao dcscn1barcar 
cm Ne\\-. York, a lhc dizcr, que appareccssc pelo scu 
bello palacio, sito en1 u111 dos n1clhores suburbios. 
L á foi, se1npre trajado com requinte, e repetiu visi
tas, pela i1nperiosa razáo, de que se prendcu pela 
esbelta i\liss i\laggie J(irbetr, e isso com a dita de 
rcc iprocidade. Sofrcgo, sen1 judicioso preparo do 
terreno, forn1aln1e11tc a pediu cm casan1ento; mas 
o pae, scrn gastar cerin1onias, lha recusou, confcs- -
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sando, que sonhava com t1111 genro de respeicavel 
linhagem. De nada servi1«11n os pro.restos do precen
dente, que, por esse lado, be1n podia appellar para 
u111a ascendencia preclarissi1na ¡ i1n rnucavel persis
tiu o argenrario, de cuja 111emoria se haviain var
rido os seus juvenis desalencos. Quando, rapazote, 
ausentou-se da Escocia, con1sigo apena:; trouxera 
energía, pobreza e singellas recorda<;óes; angariada, 
porén1, colossal fortuna, logo o desvairaram ladinos 
genealogistas, que lhe formn escabichando a respe, · 
ctiva arvore, aré reconstruil -a com taes ele1nentos, 
que fazia1n Sir Andre\v l(irbett provir de ti tu lares 
do te1npo dos Stuarts. Disso acabou por in1buir-se 
firmemente; niío lhe era, pois, pern1enido, querer, 
para u111a de suas filhas, u1n casual co1upanheiro 
de viage1n. Antes o houvesse fe ito : sendo a divisa 
deste .tl111or t udo vf!11ce, na altura della se 1nostrou: 
audaciosan1ente fugiu con1 i\l iss i\1aggie para o Rio 
de Janeiro, onde se casararn, e elegerain residencia¡ 
para tuna infinda lua de n1el. 

Tendo gasto, até alli, exclus ivan1enre capital ber
dado, náo cuidou Zeferino em abra~ar qualquer 
profiss<'ío, n1as e1u ir con1 a esposa a toda a casta 
de divert i1nentos. Já de L isboa, j<í de Ne\v-York, 
avl!lraclas, successivas so111n1as lhes foran1 re1netti
clas ; ao cabo, porén1, de n1L1itos annos , nada n1ais 
era devido, ne n1 ao perdulario, nen1 á con50rte. Pen
día u1na vingadora borrasca, n<Ío só sobre a mina
dis~in1a saude de an1bos, n1a s tan1bcm sobre a ca
be<;a de urna filba, que nunca os maguara, con1 a 
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ni1n1ma censura. As relacócs com o ministro do • 111.exico justan1cntc coincidiran1 con1 esses ultin1os 
bruxoleios de perenne dissipac;iío; pelo que, o ter-
1ninante pedido do affavcl cavaihciro cncontrou fa 
cil acquiescencia, apesar de niío sercm proporcionacs 
as edades. Di r-sc·hia, que havian1 adivinhado : cn1 
menos de um trimestre, se finaram os fugitivos de 
Ne\v-York, lev<1ndo o consolo, de tcre1n visto a sua 
descendente, no goso de con1111odidades e do fino 
tracta n1cnto de D. José. 

F óra este, cm prin1eiras nupcias, n1anyrizado por 
urna senhora, insupporiavelmente ciumcnta; cnviu
vando, sen1 filhos, jurou, que segunda niío Jograria 
apanhal-o. Entretanto, ao conversar con1 D. Espe
ran~a, baniu rcceios, d e se render a un1a indiscuti
vel cxcepc;iío. E, na verdade, si cn1 deliciosa con
vivencia até a ll í havian1 atravessado, de todo se 
consolidou esse 1nutuo nffecto, após o nascin1ento 
da pcqucrrucha, ora entregue ao sadio !cite da Ca
rolina. 

T amanho, en1 poucos dias, o contento, de pnrte 
n parte, que fo i se1n d u l' ida tristissi n10, que un1 lu
ctuoso successo Yiesse tiío cedo perturbar aquella 
doce sercnidade : ao transpor i1nprudente1nente a 
linha ferrea, con1 u1n pesado movcl <is costas, nos 
rrilhos trope~ou o /\'ligue! Al varenga, ao comprido 
extendcu-se, e um trem, que rodava n pleno vapor, 
de subito lhe corrou o pescoc;o. Q uiz a inconsolavel 
mulher practicar loucurus, in terro1nper a encerada 
criac;áo ; para que rudo evitasse, tC\'e o nobre casal 
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de se fun dir em n1uita paciencia, nos 1nais suasorios 

recursos. 
Como si um n1au espirito houvesse decretado urna 

serie de in1placaveis desgnH;as, náo rardou, que u1na 

outra se abatessc, para estourar dentro do proprio 

palacete, sobre a pessoa do seu chcfe. Contava 

54 annos D. José d' Ertovildo; por isso que nunca 

adoecera, e que dispunha de energico estomago, náo 

se co1nmedia ante niixtura de indigestos pratos. Ao 

volver de tuna Jauta ceia, dada por un1 collega, mal 

galgou, até o seu dormitorio; foi promptamenre ful-

111inado por un1a violenta apoplexia, deixando a fi

lhinha, que principiava a engatinhar, aoenas com 

estas duas asas - a aristocratica D. Esperan<;a, sua 

viuva, e a pleblea Carolina, sobre a qua! rudo, quanto 

consta va, reduzia-se, n ter vindo da 11 ha da 1\'l¡1deira. 

En1fi1n, já que a vida niio pode estacionar, já que 

é fatal, que renha de ser vi,·ída, seja por que modo 

for, cobrou a joven mi'íe estupenda coragen1, e 

accendeu e1n sua negra noute as mais propicias 

estrellas, passando i1n111ediata e confiante1nente a 

cscrever, a quantos consanguíneos lhe occorriam, 

csti\·essem elles nos Estados Unidos d;1 America do 

Norte, na Grii-Bretanh11, no i\llexico, ou e111 Portu

gal. Con1 essa improficua tarefa longas horas des

pendia, e1n rascunhos, retoques e derradeiras copias, 

indo, para cumulo de perdas, pessoaln1ente regis

tar a volu1nosa correspondencia. Rarissilnas, ben1 

tardías resposras lhe n1andavan1, crivadas de recri

mina<;óes, de evasivas, de criviaes conselhos, de 
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n1anifesto aviso, de gue náo voltasse a incoinmo
dar desconhecidos. Empilhando·se-lhe as contas, e 
enraivcccndo-se.the os crcdores, nada niuis rcstou á 
alllicta, sináo a gradual \•enda de joias e alfaias. 

Un1a vez, já nen1 existindo un1 cabide, de que pu
desse dispor, se entreteve a arrumar, cuidadosa-
111cnte, dentro de un1a latinha, u111a serie de do
cun1entos. F echou-a com tristeza, e, ao esconder a 
chave no seio, assim gen1eu para a Carolina, e1n 
cu jo rega<;o a innocente dormía: 
- Ai ! que pena in1n1ensa, de núo saberes ter ! To
dos estes papcis, que escive arranjando, bem pro
\·am, guanto essa infeliz Brisalia é do 111ais puro 
sangue azul! Nlas, que vale isso, si falta-ni e dinheiro, 
si os meus parentcs de todo me abandonara111 ~ 
Lamcnta~óes si111i lhanrcs vinham ü tona, a propo

sito do menor succcsso, scndo cm sysrematica mu
dez toleradas pela analphabeta. Quando esta, po
rém, entendcu, que era chcgado o n1omcnto <la 

¡ - -exp osao, nao se con te ve: 
- A sen hora se está matando, e nen1 repara, em 
que, co111 isso, é bem capaz de inc n1atar a n1in1 ! 
l\{as, si o perdido perdeu-se, o amor. que tenho á 
pequena, vai por un1 cobro a choradeiras ! Estou 
resol vida! Procurarei um qualqucr canto, onde, com 
a minha agulha, nos sustenten1os todos! 

S i o asseverou, ainda n1elhor o fez . Em bre\·cs 
días, est~Yam en1 baratissima, terrea, e quasi des
n1obili:ida casinha da rua Joáo Caetano. Ahi, a tu
berculose de D. Esperani;a continuou a evolver-se, 
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ceifando-a treze 111ezcs após; ahi, opcrou-se o nive

lan1cnto entre ama e fa1nula; 111ais do que isso, era 

esta, quem hospeda va e protegía aquella; ahí, e 

n1uito de co1nn1um accordo, ensinaram á crean~a, 

que a ambas chamasse ináe ! Pelo que, realizado o 

enterro da verdadeira, facillimo foi á sobre\·iventc 

incutir, que era a legiti ina. P ara obstar, que paira

dores vizinhos a desn1entisse1n, sen1 que a nenhum 

participasse, 1nudou-se para longe, tomando um sim

ples quarto, cn1 un1 predio, de co111111odos a opera

rios, sito á rua de S. José. 

En1 n1ar~o de 1896, ao~ onze annos incon1plcros

de Brisalia, surdiu a Carolina, na pharn1acia do Pa

rella, á procura de Aores de sabugueiro. Emquanto 

o Polybio fo i pesar a quantidade pedida, náo tirava 

a reccn1-chegada os olhos, de sobre um outro 111050 

presente: 
-Apósto, que estudou no Collegio Lortrand .. . 

- Lá estÍ\·é . .. 
- E que seu non1e ... é J,urirno ... 

- Accrtou; e o seu ? .. . 
- Po is niío se lembra da !11i111ig.1 de choro? 

- l\'luitissin10 1 ••• Con10 vai o bom Nliguel? 

- Nem pergunte ! ... Recorda-sc, de que naquelJa· 

hun1ida casa perdí urna fil ha 1 V eiu-n1e segunda e 

ultin1n, que está de can1a; quanto ao pobre· pae, lá 

se Yáo annos, que um maldicto trem o esmiga· 

lhou 1 ... 
Prolongou-se a con\·crsa, de modo a levar o 

Dr. Luvirno á cabcceira da inferma. Um caso de 
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-sarampnn1 ; en1 poucos di as ccdeu, e, nelles, o ass is· 
tente teve opponunidade de reconhecer, de que cui
.dados era cercada aquella menina. 

Sen1 grande lnpso, nova requisic;iio dos seus ser
vi~os : era, dessa vez, a propria falsa mác, quemar· 
.dia cm altissima febre . O responsa,·el por todo o 
predio, o Sccundino, bem cedo se inforinara da n1o· 
rlcstia, e esbravejava, que all i niio qucria hosp i1al, 
nen1 pretextos de lucras con1 a Juncta de Hygiene. 
T<ío obstinado conser,·ou-se, que o caridoso clínico 
se viu na contingencia, de persuadir d padecenre, 
-sobre a vantage 111 de recolher·se á Sancta Casa : 
- E n1inha fi l ha?! A qui n iio a pos so deixar 1 Só si 
n1e responde por ella, aré que me restabele~a . .. 
- Vá rranquilla; tracre-sc convenientc1nente ; en1 
-0btendo alta, passe por 1ninha casa, para con1sigo 
trazer a pequena, a quen1, na sua ausencia, nada fal
rará. Ensine-lhe, que acceita bons conselhos. 

Nun1 encrgico appcllo ás alquebradas for~as, do 
~arre crgueu-sc.a Carolina, que, dahi a pouco, apro1n· 
prava un1 bahu, com roupas para Brisalia . J\luito a 
recomn1endou ao douror, a quem, com esta explica
~iío, deu un1a caixinha de al~a, fechada a cadeado: 
- Já agora, para que a es1nola seja completa, 
guarde-1nc tambem esta folha, onde conservo os 
meus recibos. 

T cndo ido pessoahnentc buscar un1 c:11To de pra~a, 
estava de volta o Secundino, q ue a roda a pressa 
ajudou a descida e a rcn1oc;iio da febricitante . Niio 
foi penosa a ultima scena: ao contrario, ou para 
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exemplo ü sensivel n1enor, ou pela presen<;a daquelle 

-selvagem, aniinada scguiu ::t pobre mulher, como si 

tt11n ben1 concordassc na necessidade de un1 sacrifi· 

<:io de alguns dias. A despeito, entretanto, de un1a 

plausivel therapeutica, náo tardou, que succun1bissc, 

:inte un1 accesso pernicioso. Ao lhe rcvelare1n o fa. 

tal desfecho, sentiu•se o ü r. Luvirno assaltado por 

esta interrogai;áo: que faria da orph:in, que para 

sua casa trouxera ? Nluitissimo reflec1iu, e, longe de 

repell ir encargos, cntregando·:i, ou ¡\ policía, ou a 

directores de qu:ilquer recolhin1ento, nssin1 declarou 

á D. Genrudcs: 
- Náo ignora, onde foi, que prin1cira1nentc vin1 a 

conhecer a n1áe dessa cre:in<;a, que o acaso cnjei

tou sobre o n1eu caminho; pois bem: resol vendo 

to1nal-a sob a n1inha guarda, irei pagando á n1en10· 

ria do profcssor Lortrand, quanto dclle reccbi. 

Com todo o en1husiasn10 applaudiu a edosa ou

vinte essas magnanimas tenc;óes, por isso mesmo 

que j<I se havia affcic;oado á n1cigu n1enina, a quen1 

náo regateava elogios. De feíto, era ella, para o seu 

typo, summamente encantadora: con1 os seus olhos 

de celeste azul e os seus dourados cabellos, logo 

após urna simples quinzena de confortavel viver, 

ben1 poderia servir, a qualquer insigne pintor, para 

u111 modelo de chcrubin1. O proprio sensato anthro· 

pologista, 1nui ta vez, se disse en1 posi ti va ad1n ira

cáo: 
• 
- Exquisito, que da Carolina e do i\liguel pudesse 

ter sahido este louro e ideal specimen ! 
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Nurna calidissi1na noute de veráo, j<i todos esta· 
Yam accommodados, quando, bem sozinho e juncto 
a unia aberta janela, se poz a conten1plar a sideral 
abobada. Por varios assun1ptos lhe andou vagueando 
o pensa1ne11to, até recahir sobre as infructiferas di
ligencias, que emprcgara, para se intcirar da origem 
da sua obscura familia . E repctiu-se, quanto havia 
apurado, e se ci frava, ein 1ere1n sido italianos os 
paes, e en1 haver notic ia de un1 thio, Gio\'anni Fran
co, morco solteiro en1 T ricscc. Por associa<;áo de 
ideas, lhe pareceu, que a n1odesta Brisalia tan1be1n 
esbarraria contra idcnticos cscolhos, de nada lhe 
valendo tun inane cscrinio de imprestavcis recibos. 
Lembrou-se, entáo, de ir buscal-o, e, for<;ando-lhe o 
fraquinho cacieado, náo pode ter escrupulos, en1 se 
distrahir con1 o exan1c dos dispendios da fallecida. 
Ao escudar, un1 por tnn, todos aquelles docu111en
tos, o seu pasn10 ao maior auge attingiu. Desfizeram
-se as trevas ! Certidócs, traslados, notas elucidati
vas, cartas do paterno e do n1a ter110 punho, ali l 
jazia1n na n1elhor conserva<;áo ! Instantaneamente 
comprehendeu, que tudo isso nunca poderia ter sido 
forjado pela inculta Carolina. Depois que fechou, 
dentro do geu cofre de seguranc;a, a preciosa latí· 
nha, resolveu gu:irdar o mais in1pcnetra\·el segrcdo 
sobre tal descoberta, e ir n1ysteriosamcnte chamando 
Pri11ce.{a á sua incognita e angelica protegida. 
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O Pulvano Arín tes 

Queira111 abrir filciras, para que passe, que111 

muito espontancamentc se alfeic;oou ao Dr. Lu\·ir

oo, o Snr. Pulvano Arintes, que, en1 seus irnpres

sos carcócs, usa\·a, por baixo do singello nome, esta 

explicativa profissional: Advoga 110 j111·r· Con1ec;:arci 

pelo seu rochoso physico, alias de diflicil desenho: 

homcns hn, que reclama111 ser vistos, pcrcebidos, 

interpretados, durante as suas characteristicas exhi

bic;óes; pouco, para elles, adeantou o invento da 

photographia, e, quanto á 1nais cuidadosa arte da 

penna, só lhe cun1pri rá capaci tar-se de inteira in

sufficiencia. Ensaiarei, sen1 embargo, este imper

feitissiino csbo<;o : ff1esn10 á grande distancia, logo 

empolgava elle a geral atrenc;áo, pela sua altura, 

corpulencia, irrcquietismo, en1pertigamento, molle 

chapeu de castor, de aba revirada na frente, preto 

vestuario, escondido sob fluctuante sobretudo-batina, 

e inseparaYel bengala; de perto, con1 rara extra

nheza, impressiona\·am os scus olhos congestos, pu

lando das orbiras, energico, esca veirado rosto, ex

cessiva cah·icie, repartida, aze\•ichada barba, icterica 
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vennelhidáo, e protuberante testa, em que soia ba
ter, exclan1ando convictamentc : «Aqu1 ha n1uito boni. 
miollo ! '' ejo mai~ Ion ge, que o melhor telescopio! 
Ncn1 vin1 ao mundo, para ser bigodcado por EL
LES! ... •. Graphe-se cm maisculo este pronome, 
porque, ao aniculal-o, a sua infle;:xáo de voz, com 
ter sido sen1prc de suggestivo desprczo, nunca foi. 
a n1esn1a ! 

E nem !he perguntassen1, a quen1 se re feria; era, 
entiio, infallivcl, interminavel a procellosa objurga
toria, assim proscguindo : « .. . l:.'lles, a todo o n10-
mento rccrucificando Christo, tomaran1 conta deste 
planeta e das 111ais altas pos i~óes! . . . 1'."lles faze1n, 
affrontosao1ente, tudo, quanto queren1 ! . . . Unicos
dictadorcs da variavel lei, scn1prc a constituiran1 de 
modo, que se restringissc, sc1n discrepancia, ü pura 
conveniencia de/les!. . Inculcam-se da vestalidade 
de Lucrecia, 111as sendo n1ais carcon1idos, que o 
Coliseu de Roma, nunca pensaran1 e111 pear o capi
tal; ao contrario, alargam-lhe os meios de abarro
tamento nas cartciras de urna centena, regalam-se 
de vel-o, hoje e1n dia, illin1iradamentc feroz! .. . l:."l
ies se csbofan1 contra o livre dircito de testar, con
tra a fidalga remunera~:ío de todos os servi~os pu
blicos, contra os serios concursos, contra tudo, que 
é razoavcl e dignificador ! ... T áo perversos se tcem 
mantido, que, para 1nelhor acorrentaren1 Pron1e
theu, jamais tornaram a propriedade intellcctual effi
caz1nente respeitada; prefere111 un1 feixe de capin1, 
que nunca ncnhum de/les admittiu, que náo perten-
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cesse a um legitimo e sacratissimo dono! ... El/e1; 

foran1 surrados para fóra do te1nplo, mas, com ai 

mesmissin1a cara, investiram para dentro dos mais

clamorosos privilegios : . .. l:'l/es escravizaram a n1u

lher, torceran1 as sás dourrinas, in1roduzira1n no arr 

que respiramos, toda a sorle de elen1entos asphy

xicos 1 ••• f;"lles .. . » . E o circu1nstante, apegando-se 

a 1nil pretextos, era forc;ado a inrerrompcl-o, dall~ 

se sumindo espavorido, visto que, os de 1naior Aeu

gn1a, nunca li veran1 o alenco, de persistir aré a foz 

de táo impetuosa caudalosidade, que, quando pro

mettia abrand<U', é que se engrossa,·a de n1ais tribu

tarios, que o majestoso A1nazonas ! 

Niío é exac10, qual amplamente se diffundira, que 

se houvesse graduado em direi tos, na Faculdade de 

Pernan1buco; certissin10, porém, que fóra assiduo

nas aulas, até o quarto anno, abandonando esse 

curso, ao fundar o· hebdo1nadario O l?educ/o dcr 

Probidade, sacrificio, que lhe valeu, durante os tem

pos do 1111perio, vir c lci to depu1ado geral, por un1a 

das provincias do norte. A respectiva camara, se

gundo opinióes fidedignas, desfac;adan1ente o degol

lou, para va lidar o diplon1a de u1n conres tante, un1· 

secundario hon1em de palha, mas incondicional sus

tentador do governo da occasiiío. A partir desse 

escandalo, deu o Pul vano principio ao seu cholerico· 

e eterno opposicioni,mo a todas as siruac;óes, a to

das as ideas, que chegasscn1 a cerra n1aturidadc,. 

desde que fosse1n patrocinadas pelos victoriosos do

n1omen10. O 1nanifcsto, que, por \' czes, reeditou, 
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ti rando folhetos, q ue toda a sua vida distribuiu, e 
.até remetteu, para fóra do paiz, a personagens, que 
nunca o viran1 , e ignora va1n . o portuguez, era fu111e
gante ferro e1n brasa. Eis 11111 farfalhudo trecho de 
tiío caustica pe<;a : « . . . Repicae sinos, immundos 
.coveiros da patria! Reti ro-me da politica: n1as por 
u1n dextro n1ovin1ento de flanco, e só para que jo
,gue1nos as cristas, até o 1neu ultin10 ins¡ante ! Ve
reis, que a alegria dura pouquissin10 no antro dos 
.cevandijas ! Que n1e venhais a reconhecer por in1-
p lacavel espectro; o que vos ·náo será dado parafu
sar, é o con10, á si1n i lhan~a do vingador de lgnez, 
jrci perseguir-vos, inda que vos sun1ais no proprio 
inferno ! Lá n1esmo chafurdani o n1eu latego, para 
.que vos reduza ao zero, que sois, e donde, para 
beneficio de todos, nunca cleverieis ter sabido' . .. • . 

Quen1 fi rn1ava raes desproposi tos era ern1iío do 
sensato e ben1qui~to Conselhéiro Sy1nphro Arintes, 
incan~avel en1 confidenciar a amigos, que nem o 
rigoroso pae havia podido, leve1nente reprimir táo 
.desequilibrado espirito. E n1uitas fora n1 as vezes, e1n 
.que precisou defender o insultador-n1or, e n1esn10 
para si ·pedir benevolencia, pois o acoutava eu1 sua 
casa, en1bora, havia largo te1npo, estivessem an1bos 
.de rela~óes totalmente cortadas. Dura11te o periodo 
agudo de tal desaven~a, e depois delle, serviu de 
juiza de paz a vexadissima D . .!Vl anuela, esposa do 
ultra-indignado titu lar: 
- .!Vlarido de n1inh'aln1a ! Deixa-o, que role por paus 
e por pedras; o publico bem o conhece, sabe, que 
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és niuito outro modelo, e sem duvida louvará em 

segrcdo a tua edificante fratcrnidade ! 

- J\1as Pul vano en\·ergonha·mc sen1 cessar, con1-

pron1ettc-1ne e1n toda a parte, cria-mc variadas d if

ficuldades, é frequcntcmenre preso, e continúa a ter 

.aqui o seu ubi, sem me dar urna palavra, urna ex

cusa, a n1enor sati sfac~iio de todas as suas 1nons

truosas loucuras ! 
- Be1n, náo te zangues, to supplico; repara, em 

que clic niora no pavimento terreo, en1 quarro con

tiguo á cocheira, sen1 te incom1nodar, sem nunca 

subir c{1 para ci1na; é, con10 si fosse outro tccto, 

donde elle s<ti, e para o qua! se abriga, vivendo a 

vida de lle; tn1cta, pois, de vi ver a tua, criteriosa

n1entc, ao nicu lado, gosando da considera~áo de 

todos. 
E a 1ninar. tempcstade screnava, terminando por 

desfazer-se. Ahi, nessc alludido aposento e asseado 

covil da fera, vinha esta, alta noute, arrear os os

sos, depois de un1 dia de in1111enso desperdicio de 

passos, e ainda maior de surradora lingua, náo pa

recendo devidarnente agradecer a bondade da pro

videncial cunhada. Nunca, entretanto, se esquecia 

D. J\l anuela, de ir exan1inar essa dependencia do 

predio, a~sistindo, a que a arrumassem, a que nova 

muda de roupa tranca fosse deixada sobre o Jeito 

do tremendo belligcrante. Corria mesmo, que, sob 

o travcsseiro, costu1nava, se1n data fixa, esconder 

algu1nas cedulas do thcsouro, táo lin1pas, qua! a sua 

generosa rniio. 
8 
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Para fins de 1895, con1ec;:ou o fogoso opposicio
nista a frequentar a pharn1acia do J.\.lexandre Pa
rella; desde a rarde, e1n que para ahi se recolheu 
utn delegado policial, ferido em um disturbio. Com 
a onda dos curiosos entrou o Pulvano, que, forrui
tan1ente passava. Quen1 fez o prin1eiro curativo foi 
o Dr. Luvirno, logo trflnquillizando a victin1a, sobre 
a nenhuma gravidade do caso. Pouco depois ella se 
despediu, penhoradissin1a, e a n1ulridáo se dissol
vcu, alli pern1anecendo apenas o sen1pre irritado cri
tico, que náo se pode con ter: 
- Nao o conhec;:o, doutor, pessoahnente; 111as ha 
de 111e releva r a franqueza : andou mal, n1uitissi1n o 
nial, en1 ter soccorrido este reles peralta! Táo ga
fento fraldiqueiro deixa-se, que n1urche esvahido, e 

. . . . . . 
aprove1ta· se o ense¡o, para un1a exper1enc1a, 111 an.1>11a 

vili, sobre os effei tos convulsivos do exgoctan1ento 
sanguineo 1 ou cntáo, o que teria sido n1uiro n1elhor 
nesre bilrre, d <1 se, sen1 demora, strychnina, ás ar
robas, até que náo tnais esperncie 1 Escava o senhor, 
com tanta paciencia, a gastar fida lguias con1 táo co- , 
varde ·!acaio, e eu por un1 rriz a desancar o sesrroso 
scndeiro a bengaladas, con1 esta, que, para 1ne náo 
rrahir. vara-se, de poncta a panera, por grosso es
pigiÍ'o de ferro! Ora, o tnaricas, que náo podia, po1-
si 111csn10, por sobre a feridinha um pouco de acido 
sulphurico, e lhe veiu ton1ar o precioso ten1po ! Co
nhcce-o? Sabe, qua! a revoltante chronica desse 
n1orfanho realejo de bajulac;óes? 
- N1'ío, senhor; fiz, o que faria, a quen1 me ac-
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cusa, a qucn1 quer, que carecessc dos n1eus ser
VICOS • 

• 
- Pois vai saber 1 Quando esse esfuracado san1burü 
de mexericos se derreava do braco da cozinheira do > 

ca fezista . . . 
E por ahí foi o desten1ido vergastador zurzindo 

desapiedadan1ente 1 se111 que ton1asse follego, cm 
roda essa alanhanre infonnac;:iío ! O sagaz espirito, 
que o ouvia, adn1irando-lhe 1nuito lance de sinceri
dade, a fundo con1prehendeu, co1n que1n tractava. 
Escutou-o co1n gentileza, nté que, aos poucos, em
brandecendo aquella tormentoria intolerancia, con
seguiu seguro accesso para u1n nobilissimo corac;:áo. 
Foi urna larga sabbatina, assi1n ren1atada pelo Pul
vano : 
-Ah, meu caro doutor! por des1nemoriado me náo 
ton1e: disse-lhe, ao principio, n1alcreada1nente, que 
o náo conhccia; antes, porén1, de partir, corrigirei 
o n1cu desaso, af11rn1ando-lhe, que tenho vero pra
zer e subida honra, de n1e considerar u1n seu hu-
1nilde appreciador. ~'l as niío se illuda ! Tren1a del
le~ ! Olhe, que o vento gosta de levantar a ciscalha
gem dos n1ediocres, dos ricac;:os, dos alcoviteiros e 
dos. fabricantes de actas eleitoraes ! Siga, por si, bem 
na son1bra, o seu independente can1inho, votando a 
elles entranhadissin10 horror! Niío agasalbe en1 seu 
nobre peito a n1enor aspiracráo a cargos publicos ! 
- Para que, desse n1odo, experimenta o 111eu bom-
-senso, quando n1e pron1etteu a sua a1nizade ? Por-
que a mi111, pauperri1no, desnorteia con1 esse n1au 
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conselho? A sua bella inteiligencia ben1 reconhecerü, 
quanto care<;o de un1 dcsscs postos, para ir appare
ccndo, subindo ... 
- Que redondo erro, n1eu distincto patricio ! Vejo, 
que, con1 todo o seu valor, ainda está na perigosa 
casa dos vinte ! Niío vü por ahi, que se perde ! Niío 
caia, en1 acceitar o prin1eiro logarzinho, que 1nuito 
chorosamente lhe expren1eren1; 1n i11guarü, sun1ir
·se-ha, con10 si fosse u1n brilhante blocco de gclo, 
atirado en1 ardente fornalha ! Fu ja do pedido canto 
del/es, de raes sereias, e note be1u, que andan1 sen1-
pre de canni<;o e1n punho, pondo no anzol, que des
tina1n aos desprotegidos filhos do povo, a n1ais 1ni
seravel das isquinhas, o necessario, para fisgaren1 
os de n1erecin1ento real, os in11nobilizare1n, e depois 
á vontade judiaren1, ao n1odo delles, ao 1ncsn10 
te111po, em que, nos n1agnificos viveiros, viio engor
dando con1 tainhas vivas, aboboras e roleres de n1i
lho os 1nerotes, por quenl elles se baba1n, para os 
quaes ha sen1prc fartura e impunidade c1n todas as 
infraccóes 1 J:,'lles . .. 

' 
- Perdoe n1e un1 aparre; confesse, que está en1 um 
dos seus dias de exaggerado azedun1e pela socie
dade, para honra da qua! rudo, a que alludiu, ape
nas constitue rarissima, e sen1pre n1al recebida, ex-

-cep<;ao. 
- Pelo ben1. que lhe quero, niio n1e ponha fulo, niío 
me irrite desse n1odo os ncrvos 1 Ha vemos de nos 
ci1contrar, e voltarei ao n1agno assun1pto ! Fique, 
porén1, assentado, que niío cedo un1a linha das con-

© Biblioteca Nacional de España



A MAIS E'.'<CANTAOORA MULHER 117 

\'ic<;ócs, que ef\'.l mim se arraigaram ! Aré a pro
xima 1 
- Venha C<l, náo se retire assin1 ; concorde, cm que, 
co111 pcrseveranc;a e serios servic;os, gradualmente 
111e irei encarreirando, co1no de justic;a, pela larga 
estrada, que trilha1n todos os homens de bc111, e é 
a 111ais segura e natural. 
- Natural ?! En1 que nlundo existe ella? Será ncste, 
que elles envileceram, e onde acaba de dar o mais 
empurrado dos voos o quadradissírno Lulú Cirtes? 
Que o n1eu novo amigo é da maior pureza, bcm 
percebí; mas j'uro, que tra balharei, por estragal-o 
u111 pouco; retrahír-111c, en1rnudecer, dcpois que 
tanto o venero, sería o nies1110, que niio vaccinar u1n 
recc111 nascído cn1 casa de variolosos 1 Adeus ! . .. 

E lü seguiu, con1 celerc passo, sem \•oh·er a fronte 
para trás, agitando o compridissimo sobretudo, e 
fazendo resoar contra os lagedos a pesada bengala. 

Foi essa a sua prin1eira entrevista com o Dr. Lu
virno Franco; e, tendo adquirido o GOstu111e de fre 
qucntar a pharn1acia, n1uitas outras se reproduzi
ran1, aug1ne11rando-sc, cada vez 1nais. o seu enthu
siasmo pelo hun1anírario clínico. O l)arella, que, 
pela fama, hal'ia annos, o conhecía, náo gostava, de 
modo algun1, dessas reiteradas ,-isitas ao scu esta
belecin1ento; náo dispunha, entretanto, de arrojo 
para o significar, e até co1n poltroneria adulava o 
terrivel tosquiador, crguendo-o a co11spic110 philoso
pho, dando-lhe invariavcln1cnte r:izáo, adduzindo 
quaesquer palavras, que parecesscn1 corroborativas. 

, \ tl .,, .. :::; ~ .... .. ... 
; e l :. . ~. 
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Si o via n1ais in fla1nmado, tin ha sl::inpre urgencia, 
de ir en1 busca de un1a droga, e <í sorrelfa se es
gueirava. Chega, por isso, a espantar, que, du1na 
feita, se animasse, a esta advertencia : 
- .l\1.odere·se, 111eu talentoso Snr. Pulvano. T enho 
certeza, por longa observa<;5o, de que o n1undo é, 
tal qua! o an1igo ad1niravehnente o pinta; mas nao 
perca de run10, que o Dr. Luvirno é urn espirito 
superior, na altura de se conduzir a si 111esn10, scndo 
para lan1entar, que, adeante de tantas insistencias, 
venha ao reparo, de que lhe náo fa<;a a devida jus-. 
t1ca. , 

- Con10 o senhor é cynico, e friamente desalmado 1 

Zurra-n1c isso,_ con10 si estivesse in1pingindo a qual· 
quer idiota um asqueroso cozin1ento, só para lhe ar· 
rancar uns n1agros vinteos? ! Co1110 pretende, que 
deixe esse cora<;5o de ouro, esse extraordinario 1110<;0, 
seguir por falsas ideas, por cnganadores ata lhos, até 
que de todo se inutilize, e estrebuche sob a garra 
del/es'!! Náo, nunca tal infan1ia perpetrarei ! t\'leu de
ver ha de ser cu1nprido, custc o que custar ! E quer, 
que lhe descasque na bochccha, ben1 no focinho de 
velha raposa, un1a das n1inhas? ! ''á prégar sern1óes 
aos seus filhos tortos, si é que os ten1, e lhc herda
ra1n o n1orrinhoso bestunto ! 
- Mas creio, que o tHío offendi .. . 
- Ne111 de tal audacia seria capa¿ 1 De ve constar-
-lhe, que náo levo insultos para a ca1na 1 Sou dos que 
n1orren1 no cainpo de batalha, n1as depois que e¡>ta 
bengala se csfarela no pó inerte, que a sua n1aro-
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teira arredonda e111 pi lulas res taurativas ! lnteres
sando-1ne dcvotadan1ente pelo Dr. Luvirno, offcre<;o 

ns melhorcs arrhas da n1inha consideracáo. Nem , 

dcscan<;arei, até que elle se conven<;a, de que esca 

vida é un1 canalha e cerrado n1atto, atrevidissi1u o, 

<¡ual o senhor, mettcndo se pelos olhos da gente. no 

tinne proposito de cegar! Só existe, para tamanho 
desa foro, un1a rece ita : náo sáo os n1edrosos cata

plas1nas, que velhaca111en ~e deseje, na cxperreza de 

dar 1naior sahida á linha<;a, de que se nutre; mas, sin1, 

converter a ,·ontndc cm resoluto, em afiado facáo, e 

com elle ir cahindo de rijo, niio no senhor, que é 
. . . 

un1 n1an 1pan~o no¡ en to, n1as ncssa cona, nesse matto, 

que cu in1aginava, abatendo-o, até que se alcance o 

cimo, donde se descortine a luz! Estimo ás direitas 

o 1neu sympathico; de modo nenhu1n recuarei ; e só 
nelle enxergo auctoridade, para nie dizer, que me 

calle! Quanto ao meu cerdoso provocador, enco

lha-se para a sua pocilga! Arrolhe os seus grunhi

dos de abelhudo, os seus relinchos de taralh5o ! Náo 
1n ais se arrisque, a vi r farejar, corno é, que eu po

nho ua1 cspatifante fin1 a uivos de cachorro! 
E o P ulvano Arintes deu meia ,·ol ea, ausentou-se, 

sem que ligasse a 111inin1a in1portancia ao P are lla, 
en1 cuja pharmacia continuou de appareccr, con10 si 

propria fosse, apenas auendendo ao Dr. Luvirno, e 

a um ou outro pedido do Polybio, a quetn chamava 

lno.fj'e11si110 ca l111a11/ e. 
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Plano de vida 

De 1894 a 1900, si o Dr. Luvirno niío teve a ha
bilidade, de se in1provisar u111 desses noo1es, pon1-
posan1ente acclan1ados e frenetica n1ente repetidos, 
desde o n1arulhoso littoral até os n1ais re1notos ser
tóes; si 1nes1110, nos fian1niantes grcn1ios em vog<t 
e nas melhores rodas de elogio 111utuo, ninguen1 ti
raría proveito, de se occupar com esse esquivo, que 
votara a sua 1nocidade a substanciaes leituras, e niío 
ao incensan1ento de 0111niporenres arautos; indubi
tavel, que, para quantos co111 elle privara1n, niío só 
se n1ostrou clinico atilado e instruido, laborioso e 
philanthropico, siniío ta1nbem fino litterato, pelo seu 
optin10 goslo e n1agisrral preparo, egualn1ente ru
ti lo no 1nanejo da penna e nos arroubos da pala
vra. 

Sabidissin10, que o nienos diffic il niister exige de
tida inicia<;iío, penosos ensaios, prin1eiro que saliente 
o respectivo cultor; i111agine-se, que requintada arte 
<leve ser essa, que, a cada um de nós, aconselhe, 
con10 ben1 estudar, con10 incensuraveln1ente consu-
111ir as horas de applica<;iío ! Co1n e lla nasce~1 aquelle 
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avido espirito; e dahi se explica, que, n1esn10 na 
juventude, sobresahisse pela solidez de superiores 
conheci1nentos. A epocha, porén1, niío desrisnara a 
n1acula da sua predecessora, a qual, na fe liz critica 
de notavel conte1npora11eo, «niío era, para que des
telhassen1 consciencias, e attendcssen1 ü in trínseca 
valía• ; continua va no dominio, do que u1n outro in
signe parlan1cntar estigmatizara de «filhotisn10». De 
feíto, si estan1os e1n frente de un1 joven bra·sit~ i~o 
dos 1nais briosos e esclarecidos, náo é pos6.f\'~L.es~ 
conder, que, em torno, lhe 1nonrava1n guarrta estes-:; 
truculentos reversos: náo provinha de un1\~6fat11ili a,:- ¡ \ ,,. ~"' ... 
abastada, cntretecida con1 outras de supreni,~ c~n1~ 
n1ando; náo dispunha de an1igos inAuentes, qüe poi· 
elle q uebrasscm lanc;as; a política sen tia-se sen1 for
c;as, para o rebaixar a passivo instrumento; final
n1ente, vira a luz na n1ais in1prestavel capital, con
siderada quanto á indifferenc;a p~los seus nativos. 
E1nbora n1ettido nessc paralysante quadrado, por 
ta l 111odo se identificava con1 os seus deveres e co1n 
a ancia de enriquecer o seu intellecto, que quasi náo 
percebia um systen1atico vazar da maré, arrastando-o 
das almejadas posisóes. Dava-sc mesn10 con1 elle a 
illusoria sensa<;áo, de quen1, de un1a ponte, finca os 
olhos na correnteza de un1 rio: con1 todas as SLH1s 
brilhantes fadigas, suppunha, que vertiginosamente· 
a van9a va, quando parado permanecia na angusra, 
na ardua conquista do diario sustento. Só un1a OIJ: 

outra vez, gra<;as üs suas faculdades observadoras, 
era, desse ernbalante sonho, precipitado sobre as 
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:Sordidas injusti<;as, que se incorporam ao trama 
.commum da estructura social. 

Um expressivo exe1nplo: accedendo aos rogos, 
.dos que organizara1n un1a festa em beneficio de un1 
·pio cstabelecin1ento, niío se exin1iu de orar, publi
.can1ente, sobre este assumpto: «Da actual necessi
dade de un1a scientifica educa<;iío para base de boas 
lettras•. Acha,·a-se, no theatro, o Ferreira Junior, 
que, secund11do pelo sobrinho, estenographou a eru
dita e cloquentissin1a conferencia. Imprimindo·a, 
:fizeram-lhe os jornaes irrecusavcis encon1ios; mas 
.a geral satisfac<;áo cessara, logo no dia im1nediato, 
para intensan1ente se concentrar nun1 brinde, do 
.deputado Sytorio Jeller, e1n banquete polilico e1n 
casa do Conselheiro Syn1phro Arintes ! Si, pelas 
ruas, ninguen1 ignorava, que as bombasticas phra
ses haviam sido serriln1cntc decoradas pelo cora
.joso con1·i1·a, e n1anhosan1entc escriptas por u1n 
sarcastico senador; si todos cochichavani., que o jan
tnr, o discurso, e as subscquentes 1nanifestac;óes de 
.encon11nenda traduzia1n sin1ples jogo, preparativo 
<la reelei<;áo de tal pateta; facto foi, que, apenas o 
falatorio entrava a arrefcccr, lá surdia1n olliciosos 
.co1nmentarios, torridos artiguetes, transbordantes de 
felicitac;óes, de rasgados louvores' Ora, o Dr. Lu
virno lcu e releu essc trunnesco aranzel, e, por mais 
.que se esfor<;asse, e111 lhe dcscobri r u111 frouxo lam
pejo, s~ 111p re experin1cntou incocrcivel co1111n isera
.<¡áo ! 

Essa e sin1i lhantcs occurrencias náo podcria1n 
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.deixar de surprehender, 1nui desagradavel1nenre, a 

.aln1a nova e patriotica do sincero 1110<;0; curtida, 
entretanto, a individual revolta, nunca se esquecia 
.de dar corda ao Pulvano. Con1 rela<;áo áquella es
pectaculosa palha<;ada, eis con1 que pro1npto ce
leu111a foi e lle esbravejando: 
- Enguliu o papaguea1nento do desfructa vel J eller 11 

O doutor é mesn10 de u1na bondade, que me suf
foca ! A pesar do destan1patorio ser todo da ron ha 
.do Fileno de Paiva, e de ter sido declan1ado coro o 
gaz de en1presriino, de que anda cheio aquelle de
serto de ideas, aposto, que fuln1inaria de tedio un1 
convento de callejadas freiras ! Elles dir-1 he-háo o 
-contrario, confessando-se ultra-asso1nbrados ! Mas 
reflicta, en1 que elles . .. 

E, sem parar, foi invcstindo, quill por ingremc 
1·an1pa un1 pesadissi1110 tren1, cujos freios se tives-

• 
sen1 partido. 

Durante o septennio, de que se tracra, e se111pre 
esperan<;ada111ente, perseguiu o Dr. Luvirno algu
mas preteni;óes secund<1rias, inferiores aos seus di
reitos e habilita9óes, figurando de pri1ncira essa, 
que, si o Dr. Dilorteno Purxides houvesse devéras 
patrocinado, reria elle, sen1 duvida algu111a, obtid~ . 

F ora1n e111 pura perda todas as suas decentes e pes
soaes passadas: e111 cada u111a dellas, durissimo lhe 
foi verificar, que os depositarios do executivo por 
vezes transforn1~1111 táo graves 111edidas e111 an1argu
rante farsa, con1 qualquer <lestes vergonhosos des
fechos: ou esfarrapada desculpa; ou perfida promes-
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sa, para melhor posto, em mais opporruno momento; 
ou pharisaica lasti1na, de que o pedido houvcsse 
1nadrugado un1 poucochinho tarde! Si, a despeito 
de roda a reserva, acontecia, que o Pul vano viesse 
a desconfiar de raes anhelos, infallivel a vulcanica 

erup~áo: 

-Ainda brigaremos feia e desesperadan1ente! Pelo 
amor da sua lucida intelligencia, abon1ine-os, fuja 
del/es! Deixe-os na ingloria azafama, de carrcgarem 
incapazes manequins ladeira acima ! !:.'!les parodiam 
os diccionarios: saben1 dar, por entre bons vocabu
los, indignante ingrcsso aos n1ais chulos e fctidos, 
i1nmolando 111uitas palavras ronnosas e nccessarias ! 
Espelhe-se nestas ulti111as, e ta1nbe111 só por si rei
ne, se1n fazer caso dcssa panton1ineira sucia! Eco
non1ize, e siga por deante, á cara do bezerro de 
ouro ! sc1n olhar para trás, a ouvir, o que elles lhe 

• • • 
taramelam, po1s virar-se-ha em estatua de charutos, 
e clics o iráo fun1ando, até lhe reduzircm a cinzas 
a preciosa existencia! 

Foi para fins de 1897; suppunlla aquel le perseYe
rante lidador, que, afinál, desse quinto e ultin10 ten
ramen, lograrla u111a non1ea'ráo, que lhc dava tre
zentos 111il réis mcnsaes, tempo para a clinica, e 
futuras prerogativas, quando se aposcntasse. Os 
1nais risonhos castellos estavam delineados : bonita 
e saudavel casinha, ajardinada, en1 um do~ subur
bios p roximos ; pa1·a ahi trazer D. Gertrudes, Prin
ceza e a Lota; venda da antiga mobilia, e con1pra 
de urna outra, de 1nclhor aspecto; finalmente, sac-
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cudir com instancia o Parella, em favor do P olybio, 

que já se ha,·ia graduado em pharmacia. O proprio 

Pulvano, ao ler, e1n jornaes governistas, urnas ve

ladas referencias, tractou de se inforn1ar, veiu en1 

busca do amigo, e meio con,·encido garantiu : 

- Consta me, que, en1 breves dias, vai o scu dcsejo 

ser sarisfcito 1 l\1uiro folgarei, si niais tarde 1nc pro

var, que a razáo esrava do seu lado! A n1in1 é, que 

elles niio engazupam ! 
Cusrando a apparecer, no Diario Ojjicial, a de

finitiva noticia, niio era raro, que. grupos se reunis· 

sem, tomando o caso, para objecto de animada pa

lestra. Em un1 del les, en1 plena rua do Ouvidor, un1 

dos candidatos asscverava aos seus intin1os, que náo 

tinha o minimo rcceio, que por modo nenhun1 o seu 

completo triumpho dcixaria de consummar-se ! E, 

para n1aior clareza, fi na lizou: 

- Só ha tun subjeitinho, que n1e quer partir as ro

das do carro~áo, atopetado de empenhos ! Nao se 

ria1n , e pasmen1: é um 111anifesto extrangciro, com 

ares de nacional ! Está morrendo, para que ben1 ás 

escanearas lhe ponha a chronica hedionda! Já tenho 

copia, de quanto co1 lettra de fonna sahiu, ha lon

gos annos ! Scja eu preterido; rudo de novo publi

carei, aconte~a o que for ! Si o tal Luvirno chiar, 

que imite o criminoso pae; que me assassine, e de

pois se suicide ! 
Achava-se alli perro o Pulvano; fingía-se absorro 

coin a analysc de urna vitrina de joias, mas, deu ra

pida volta, e ainda mais rapidas bengaladas ! Foi 
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preso, e nein o n1erecido desaggravo aproveitou ao 
seu sy1npathico ; mui to ao contrario, forneceu ma
gnifico pretexto, para q ue, logo no día seguinte,. 
fosse non1cada ... a Yictima de táo insolita aggres
~áo ! 

Sol to o inten1erato opposicionista, ningucm o pode 
dissuadir : e1n todos os ponctos 1nais con corridos es
calpellava, a largos e profundos golpes, tudo, quanto 
se prcndesse áquelle crasso fa voritisn10. Já náo sa
bia o vexado Dr . Luvirno, con10 tentar reprin1il-o, 
quando serian1ente !he d isse : 
- S nr. P ul vano, pela amizade, que me vota! reco
l~a-se ao n1aior si lencio ! Náo i1nagina os prejuizos, 
q ue involuntarian1ente n1e causa ' Sou pauperri1no, 
care<1o de socego para o 1neu honrado lucrar ! Olhe 
para min1 : juro, que nunca n1ais confi arei en1 n1inis
tros, e que exclusivan1ente consagrar-1ne-hei aos. 
meus infern1os e aos 1neus livros ! 

Os congestos olhos de quem, rndiante, tal ouvira, 
de subito se limparain, se foran1 enchendo de lagry
mas, que lhe desceram pelo 1nagro rosto 1 Ao reter, 
nas suas, as 1n <íos do prezado 1110<10, respondeu-lhe 
con1 voz, que lhe náo vinha da cnbec;a, n1as dos re
cessos do coracáo : 

' 
- De-n1e un1 forte abra<1o ! Agora, sin1 1 ta1n be1n 
nunca n1ais abhorrescel-o-hei 1 Apeio-me de grazina
dor para discípulo! Pe<1o·lhe até, que me releve pas
sadas tei1nas, que parecian1 desre ipei tosas, quando 
significava1n a 1ninha exaltaC1áo, por vel·o con1 o 
pensan1ento ue/les ! Len1bre-se, de que elles des ter-
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raran1 Ovidio, Can1óes, 'fhon1az Gonzagn, ' 'ictor 
H ugo ! ... Elles . .. 

E arremeneu pelo dilecto assumpto afóra, con1 <> 

1naior calor, con10 si fosse a dcrradeira vez, gue so

bre o n1esmo houvesse de dissertar perante un1 juiz, 
a quen1 tributa va especial estima e desmedido apre<¡o. 

Que as palavras do Dr. Luvirno lhe haviam bro

tado do in10 d'alma, attesra-o o seu ulterior proce

dimento: esquecendo·sc do sensacional incidente, 
nada 1nais íez, que dedicar-se á sua clínica, aos seus 

constantes estudos, ao seu pequeno lar, aos seus mo

destos e fieis an1igos, acabando por conseguir, gue 

o Parella cntrcgassc a phannacia ao Polybio, e ape

nas se convertcsse em commanditario, com 5o º/o so
bre os lucros. 

Ao vcl-o n1ais casciro, e niuito se recreando, de· 

dar longas lic<;óes a Princeza, abalan<;ou-se um dia 

D. Gertrudcs a esta pergunra: 
- Que lhe acontcccu, que táo pouco se demorar 

quando sai? 
- Entcndi só gastar mcu ten1po, e1n anender, aoS

que solfrcm, e para mim appellan1 ; feito isso, cons· 
cienciosan1ente, passo a sentir saudades· desta sala. 

- Ne1n 111uito ás ondas, ne1n muito á costa, dizcm 

os n1arujos. Desse 1nodo, sem que se relacione con1 

illustres fa1nilias, n:ío terá probabilidade, ncm de 
. -

pescar um importante en1prego, nem . . . nao se zan-
gue . . . llln rico partido, que o pern1itta dorrnir com. 

todo o descanco . 
• 

- Os bons cargos, e até os soffri11eis, con1·en<;a-se 
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thronos siio; tec1n herdeiros presumptivos; quanto 

a noiva, niio se a procura; é o ccgo destino, quem 

nol-a approxi1na, e perante ella só dobrarei joelhos, 

.depois que me veja, cm condic;óes de lhe proporcio

nar un1a \'ida dcsaifrontada. Estan1os c1n principio 

de 1899, e cu dos meus 27; náo é edade, para que 

1ne considere en1 grande pressa. Dar-se-ha, que se 

enfastiasse <leste seu filho e de Princeza ? 

- Eu ? ! do n1eu salvador? nunca ! e da quietinha 

Brisalia cada vez mais gósto ! Be1n dese jo, que já 

chegue o 2 de 111aio, e lhe festejc1nos os seus 14; 

quero presenteal-a, com o que nen1 sonha ... um 

p iano de bellas vozes ! Disse-n1e, ainda hontcm, a 

professora .. . 
Foi a con versa in terro1npida pelo toque da can1-

painha, e pela brusca presenc;a da Lora, annunciando, 

que urna pcssoa, muito ben1 trajada, precisava falar 

ao doutor. Esgueirou-se para dentro a D. Gertrudes, 

con1 \'iSi\·el alegria, e o palpite, de que se tracta\•a 

de u111 vant:ijoso cliente. Introduzido este na sala, 

nem condcscendcu e1n sentar-se, desde que por fe

Jicidade tinha ante si o n1edico, de que faz ia ques

tiio : 
- Urgcntissin10 t o caso; dcve1nos seguir ju netos; 

meu carro está á sua porta; no trajee to prcstar-lhe-hei 

os ponnenores, que desejar. 

Em poucos minutos, rodavan1 para Catun1by, cm 

cordeal colloquio, niio podendo o Snr. Pedro Forres, 

sobre quanto ia informando, esconder a sua immcnsa 

altlicciio : 
• 
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- P or prin1eira vez, Lucia adoece ; gosou, até hoje, 
da mais robusta saude. Deix:e i-a, pela manhá, per
feita mente boa, alegre, tendo almossado con1 o ha
bitual appetite, e fu i encontral-a, ainda ha pouco, 
ardendo etn fe bre, n1uitissi1no prostrada ! Desvele-se, 
meu caro doutor, pois foi ella propria, q uen1 1ne pe
d iu, que o procurasse. 
- Conhece-n1e? 
- Sei, que náo ; mas alugámos, ha niezes, urna ex-
cellente criada, a Beln1ira, de Aracajú, que repete 
dever-lhe a vida ; na n1inha ausencia, affirn1ou <Í mi 
nha mulher, qi1e o doutor nun1 instante a curaría; 
de n1odo que, apenas do lei to Dle acerquei, já 1ne 
foi a inferma apresentando un1 papel, con1 o seu 
nome e endereco . 

• 
Teve o Dr. Luvirno a fortuna, de inspirar a n1aior 

confiani;a, e a esta correspondeu, em reserva pre
venindo ao Snr. P edro Fortes, sobre qual o diagnos
t ico, q ue se impunha. Effectivamente, si rcvestiu a 
fórma benigna, nen1 por isso deixou a 1noles tia, de 
te r sido a tren1enda variola, con1plicada, na conva
lesceni;a, de alguns abcessos superficiaes . Assigna
le-se un1a preliminar victoria do habil facu ltativo : 
s en1 que depri1n isse o animo da doente, re111oveu-a, 
e1n tempo, para um an1plo q uarto de 1nadeira, im
provisado nos fundos da vasta chacara. Ahi, con1 
devotamento, a n1edicou, ao passo que fez, con1 -que 
desinfectassen1 o predio, e con1 que os. seus n1ora·· 
dores se sub1nettessem á revaccinacáo. De todo • 
D. Lucia restabelecida, foi a provisoria inferm·aPia 

9 

• 
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intei ran~en te entregue ás cha1n1nas. Presidiran1 a tudo 

isso criterio, energia e adequadas explica~óes. 

Em váo, e com estricta probidade profissional, 

havia o assistente repisado, que se níio al<.)rn1assem, 

que dcssen1 te1npo, a que o n1al e vol vesse, e que 

este apenas reclan1ava urna visita pela manhá: a me

lindrice da solTredora e o excessivo carinho do es

poso o rotularam de gravissiino. Durante quarenta 

e dous dias, quasi náo consentiram, que aquellc se 

arredasse. A todo o momento, ahi vinha o Snr. Pe

dro .Fortes: 
- Devida1nentc co1nprehcndo o seu heroico sacrifi 

cio, de se n1anter ao lado de táo contagiosa doen~a ! 

i\l as, que quer? A minha pobre Lucia pode, de um 

instante para outro, peiorar, e eu, para cumulo de 

desgra~as , nen1 sou um bom infern1ciro ! 
Era o Dr. Luvirno fervoroso partidario de Ed~1ard 

Jenner, e, ao 1·olver daquelle primeiro exame, sem 

delonga revaccinou Princeza, a Lora, e até D. Ger

trudes, pela certeza de que a variola náo rcspcita 

ne1n ra~as, nem sexos, nen1 edades. Desvanescido o 

vago receio, de que, apesar da poderosa prophyla

xia, qualquer dellas contrahisse a rebelde infec~áo, 

seguiu-se o duplo regosijo, de ter angariado duas 

inestimaveis a1nizades, e de ter recebido o espon

taneo, o principesco paga1ncnto de vinte conros de 

réis, capeados por gentilissima carta. 

Nunca se vir11111 clientes n1ais agradecidos. Mui

tas fora1n as tardes, e1n que, en1 seu carro, vciu o 

Snr. Pedro Forres ~uscar o seu an1igo, para junctos 

© Biblioteca Nacional de España



A MAIS ENCANTADORA MULHER 131 

jantarem, para un1 passeio, para um theatro, para 
u1na apresentai;áo. As recusas, no meio de delica
dos 1notivos, constituian1 a regra; tao difficil a an
nuencia, que o· distincto casal guardava certa des
confi.ini;a, de gue fraco houvesse sido o saldo de 
conras. Náo era essa, porén1, a traduci;áo de u1n 
rctrahin1ento, que obcdecia a um taciro plano de 
vida, n1ui reflectidamente adoptado. 
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Gente feliz 

Dean1bulemos pela capital da Frani;:a, pela bonita 
Avenue-Hoche, gue se extendc do esplendido Arc
-du-Triomphe ao poetico Parc-Ñlonceau. Detenhamo-
-nos um pouco, para contetnplar, no centro de náo 
escasso terreno, u111 elegante palacete, propriedade 
de um canadiano, que enriquecera com o traspasse 
de urna aciaria. Quando, con1 os seus, em outu
bro de 1896, chegou o Snr. Paulo Forres á sun1-
ptuosa cidade, foi, durante dous mezes, residir no 
vasto Hotel Continental, e, logo nos primeiros dias, 
o .apresentaram ªº alludido capitalista, que nao tar
dou de apparecer pela rua Poissonniere, e n1esn10 
de effectuar, por intermedio da firma Fortes &; l;-or
tes, algumas transac~6es cotnn1erciaes. 

Nilo vale a pena, que aqui se consigne o non1e 
desse ludibrio da obceca~áo, que dá triste celebri
dade a lVIonte-Carlo, para onde frequente1nente se 
ausentava. Tudo, quanto importa a esta narrativa, 
é, que, para fins de dezembro daquelle anno, ao 
dicto rece1n-chegado surprehendeu, con1 a formal 
offerta, para que lhe con1prasse a referida vivenda, 
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con1 todos os seus moveis, adornos, quadros e bi
bliotheca : 
- Virei un1 alfenin1 (pretexta va elle); co1n este clin1a 
de Pariz já me náo vai nada bem o organisn10 ; re
solvi obedecer á indica~áo do meu medico, fixar 
domicilio en1 Nice. 

Ulti1nou-se o ajuste, niui can1ararian1cnte, e, 
n1eiado janeiro de 189¡, o novo possuidor, mulher 
e filha se transferiran1 para a Avenue-Hoche, pas
n1ando, a cada 1no1nento, da excepcional acquisi
~áo, que havian1 feito. Na verdade, só gente de rara 
sorte poderia, sen1 o nienor tedio de procura, e por 
un1 pre~o razoabilissin10, encontrar táo invejavel 
paraiso, a que náo faltava nenhun1 secundario con
forto . T'anto assin1, que· tudo, que reconheceram de 
conveniencia, r~sun1iu-se em pequenas altera~óes e 
leves retoques na pintura. Total seria o contenta
n1ento, si alli tamben1 vissen1 installado o aspirante 
a diplon1ata, o Dr. ;.\rn1indo I.;oortes. i\llas o consolo 
náo fora diffici l, desde que, e1n paiz pertissimo, 
funcc ionava elle, reccbendo ti rocinio de u1n a1nigo 
e provecto plenipotenciario. 

Un1 outro e precioso achado 1nerece, que se 1nen
cione : si c>ra a esposa do Snr. Paulo urna expedita 
dona de casa, e a filha un1a opti1na coadjuvante,. 
an1bas de nada mais precisaran1, que d irigir a cria
dagen1, que continuou de ser, quantos j<l alli esta
va1n, e fora1l1 111ui acertada1nente conservados. Até 
nisso a fortuna sorriu, pois que esse laborioso pes
soal logo entendcu redobrar de zelo, á vista da su· 
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perior qualidade dos seus novos patróes. Quando 
estes se n1inistravan1 infonnes, ahi vinhan1 unani
n1es elogios, para as figuras do servic;:o interno, e 
111esmo para o cocheiro : 
'-Seis trabalhadores, ao todo (observou, de u1na 
vez, o sisudo negociante) ; e náo passando nós de 
treg vadiotes ! Requisi te1nos a presenc;:a do Arcnin
do, para que seja menos vergonhosa a despropor
cáo ... , 
- N.enhuu1 (responderan1 as duas ouvintes), de1na
siadaniente descanc;:a; todos elles faze1n o n1elhor 
direito aos seus salarios. 
- N"áo tenho licenc;:a, para un1 gracejo ? Só me per
gunto: guando parará tan1anha ventura? Resta-me 
um grande desvanesci1nento : a certeza, de que voces 
tanto sabe1n passar aquí, con10 en1 qualquer casebre, 
e sem fan1ulos. 

Profería a pura verdade. Era o 1nais fino bon1-
-senso o apanagio de an1bas. E si meditarmos, e1'i1 
que longe, no H.io de Janeiro, ainda urna outra 
n1ansáo vicejava, muí parecida, 1nui ge1nea, a do 
Snr. Pedro Forres e D. Lucia, abrigo, a que, en1 
qualquer adversidade, se poderiam recolher, convi
remos, e1n que os habitantes do parisiense palacete 
sao, no rigor do gualificativo, gente feliz ! 

Con1 sere1n raes, nunca desperdic;:a va1n forc;:as em 
esteril ociosidade, e n1enos en1 ruinosas ostenrac;:óes. 
Todas as longas epístolas do Snr. Paülo e de 
D. Irn1a ao fi lho ungian1-se de salutares conselhos, 
de reiterados rogos, para que se applicasse co1n 
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affinco, s·e conduzisse plausivelmente, se fizesse urna 

brilhante reputa<7áo. Pelo que, mesmo fóra do lar e 

entregue a si, es1nerava-se o docil n1anccbo, e1n ir 

correspondendo ás alegrias, sonhadas pelos a1noro

sos paes. J\1agnifico exemplo dava, a seu turno, o 

respeitavel banqueiro, nao fa lhando ao seu poseo, 

apesar dos habeis e fieis en1pregados, de que se ro

deara; era el le, dos q~1c náo con1prehcndem um ge

rente de negocio, co1n pennissáo, para que do len1e 

se afaste. Além da superintendencia do luzimento 

domestico, sen1pre a n1u lher esta va pron1pta a accom

panhar a filha, a auxilial-a em rudo, de n1odo que 

se fosse realizando o imn1enso suspiro seu e do 1na

rido, isto é, que D. Justa sobrcsahisse entre as 1nais 

instruidas n1o~as. Finaln1ente, quanto a es ta uhi1na, 

con1 ser real, que, por notavel pendor, n1ui10 estu

dava, prcsta1~do indivisivel atten~iío aos seus selectos 

professores, cedo, por si n1esn1a, e após a lei tura 

dos escriptos de Schrcber, H artclius e Dupuy, com 

tal lucid<::z se in1buiu da neccssidadc de tamben1 

educar os niusculos, que, com inftexivel paciencia e 

de relogio á vista, entrcgava-se, todas as manhiis, a 

u n1a tenaz e niethodica gyn1nastica de quano. Curio

sissimo, que, podendo correr longas distancias, sal

tar, a pés junctos, u1n anteparo de 80 cen1imetros, 

brandir, sen1 csfor~o, halterus, que perfazian1 3o ki

los, habituahnente exhibisse a n1ais fen1inil, suave e 

circumspecta 1notilidade. Ao ser arguida de fraco 

progrcsso no piano, quando tinha tanto gos to pela 

inusica e espontanea dedilha~áo, defendia-se: 
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- Exigem as revessas teclas diarias, estiradas horas 
de practica, e os n1cus livros me náo permitrcn1 
sufficiente folga; ou contentar-rne-hei com pouco, ou 
entrarei para o rol das concertistas, n1as corn detri
n1ento das n1aterias, que cultivo. 

E j<1 quasi dous annos e meio desse dulcissimo vi
ver havian1 decorrido, quando, ao rosario de regula
res cartas de D. Lucia il erniá, veiu accrescentar-se 
a seguinte, avidan1ente esperada, pela excessiva e in
quietante den1ora: 

aRio de Janeiro, 5 de rnaio de 1899. !11i11/1a Ir111a 
- Vais saber a poderosa razíio, por que interrornpi 
correspondencia: estive ¡\ be ira do tun1ulo ! Nen1 
1nes1no deixei, que o n1eu bom Pedro, que 1ne níio 
abandonou un1 instante, qualquer aviso te ren1cttesse. 
·r oda esta casa me parecía infeccionada, e, ainda 
11ssin1, náo atinaste co1n a catita doenc;a, que por un1 
triz n1e mata - a variola ! i\las continua a ler, sen1 
o n1enor receio, e 11e111 quein1es este papel, pois que 
estou con1pieta111en te rcs tabelecida, gra~as <l scien
cia e dedica~áo de um medico, acin1a dos 111cus elo
gios e agradecin1cntos, o Dr. Luvirno 'Franco. Fora 
in1possivel, termos feito rnclhor an1izade, e , segundo 
elle diz, agora adquirí resistencia, para enterrar os 
n1ais sadios ! Pedro enviou a Paulo urna extensa rno
nographia, 1nuitissi1no circun1stanciada; por ella, de· 
ves rcfleccir nas vol tas dcste 111undo; adn1irarás, 
como, co111 talento e juizo, soube um pobre orpharn 
erguer-se do nada a táo culn1inante valor, e como 
de um sapareiro, a quem P aulo, bem nlo<;o, alugou 
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un1a das suas casinhas, sahiu o destinado, a me sal
var a vida. Tal vez, para o proximo anno, tenhas de 
conhecel-o, ahi en1 Pariz; pretende ir ver a Exposi
i;iío Internacional' de 1900. Pedro cada vez n1ais in
flu ido, para quer no niesn10 vapor, siga1nos en1 tiío 
distincta companhia. Tamanho é o meu desejo, que 
reappareceu·n1e a idea de uns passeios de barca, a 
fin1 de n1e acostun1ar con1 as ondas! Saudades Íln
n1ensas da tua ern1ií - Lucia.• 

Para a Avenue-Hoche foram enderecadas as li-
• 

nhas supra, emquanto que as outras, ao Snr. Paulo, 
para a rua Poissonniérc, e, dahi, por que este já 
volvesse, anciavan1 as duas senhoras. Antes do jan
tar, en1 todo e lle, e depois, apenas se fa lou nesse 
1nagno assun1pto. Servido o br~s i lc i ro café, teve o 
chefe da casa satisfacceiío de reler, em voz alta, pau
sad(ln1ente, o fraterno e ininucioso rclatorio, entrc
n1eiando·O de reminiscencias, de particulares explica
i;óes. Ao concluir a rarefa, con1ei;ou de palestrar 
co111 a esposa, sobre a probabilidade da viagen1 dos 
parenres, e a filha , ton1ando . as dezoito laudas de 
papel paquete, se fo i distrahindo e111 percorrel-as, 
até que entendeu ponderar : 
- Notei em tudo un1a cerra exaggerai;iío. Thio Pe-. 
dro e thia Lucia por tal 1nodo quein1ara1n incenso,. 
que nada c¡¡berá áquelles, que, en1 casos con1plic<l
dos, conseguire1n estupendas curas. De accordo con1 
o que tenho !ido, cifra-se a variola em Luna infeci;áo, 
que, si niío derrota o infenno, é este quem, e1n 
pouco prazo, ¡¡caba por vencel-a. Tudo, que louvo 

© Biblioteca Nacional de España



t 38 A MAIS El\CANTAOORA MUl.HER 

11esse 111edico, é o desapego de si n1esn10, o ter per

manecido juncto de tiio contagiosa e repugnante n10-
Jestia; mas, por outro lado, n1ilitares e clinicos cedo 

se aífazcn1 aos n1aiores riscos. 
- Náo contestarei a tua ob~ervac;áo (retorquiu-lhe 

-0 pae); tracrando-se, sem embargo, de pcssoa, que 

nasceu no nosso saudoso Catumby, cm un1 prcdio

z inho, qt1e ainda possuo, sinto especial alegria, de 

a ver cncarreirada, pois a suppunha dcsapparecida 
nas priva<;óes, que de,·ora1n as intimas classes. Con10 

<leve ser difficilli1no, sem o nmparo da propria fa

milia, romper, assi111 de táo baixo, até tiío honroso 

-0fficio. 
- Sem du,·ida (assentiu D. Justa), e que Deus se1n-

pre o conserve pel~ bom can1inho, un1a positiva ex

cepc;áo ás leis da hereditariedade e do atavis1110. Si 

náo é possivel negar, que se tornou um espirito 
culto, proreitosamente modific11do, o frío facto é, 

que a ascendencia nada tcn1 de favoravcl : muitas 

sao as paginas de Lo1nbroso, que nos ensinan1, a ñ

carmos u1n tanto de preven~áo. A carta de thio Pe
dro desee a esre detalhe : o progenitor assassinou, 

e, suicidando-se, reincidiu no crin1e .. . 
- Guarda apenas para ti (interron1peu-a D. l rn1a) 

as tuas prccipi1adas suspeitas. Lcn1bra-te, de que 
esse Dr. Lurirno é hoje da intimidadc de Lucia e 

de Pedro, de que ambos niío sabem, como devida-
1nente exaltal-o. Clarissin10, que, si vier a Pariz, 

precisa encontrar, de nossa parte, o 111ais captivante 

agasalho. 
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- Nao serei eu, por cerro, quen1 se náo fa<;a a gen · 
t ileza personificada. Q uanto á pron1essa de 111inha 
t hia, ou n1ui to n1e engano, ou aposto, que e1n des
.culpas desmanchar-se-ha. 
- E que dizes a isso? (obte1nperou- lhe o sr. P aulo). 
Que gaiata iei, hereditaria, ou aravica, é essa ? Ahí 
rens duas 1nacias, do n1es1nissimo sangue, quasi de 
egua! edad e, educa<;áo e senrimentos ; tuna, dando-se 
perfeitamente a bordo, e a outra, con1 esse insoffrea
vel horror pelo mar! 
- E den1ais (acudiu a consorte), o que tornou-se pu
blico foi, q ue o ta l ital iano 1natou; n1as nao houve 
testeinunha, que depuzesse conhecel-o inri n1an1ente, 
e, para 1naior desgrac;a, veiu esse in1 111ediaro suici
dio in1pedir u;n serio apuran1ento de rodas as ci r
cu1n stancias. Para que asseverarn1os, que co1n-
1netteu o crin1e, devéras por q uerer? Q uen1 nos diz, 
que esse desespero, -de se ter posro um ten110 final, 
niío fosse, porque se viu iniquan1ente julgado na 
opiniáo de todos ? O g rande caso é, que o fil ho ahi 
está, con1 o seu heroico procedin1ento, a falar en1 
defesa do infel iz . Quanto mais cnvelhe<;o, 111ais para 
a benevolencia n1e inclino. 
- Viva eu 1 (excla1nou, surrindo, D. J usta) ; con1 a 
m inha calma habi tual náo fonnei defini tivo juizo al· 
gum, ao passo que an1.bos já teen1 o seu, e 111aravi
l ho~o . Supponham, q ue, n1ais tarde, se senten1 des· 
aponctados : que succederá? P rincip iaráo a corrigir, 
quanto con1 rapidez admittiran1; e eu ? só a esse 
tempo outorgarei o seu ao seu dono, pois que, de 
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nlinhas pala\-ras, nada, por ora, se pode inferir nem 
pro, nem contra. 

O repentino e jovial 11pparecin1ento do Dr. Ar-
111indo Forres suspendcu essa expansiva convcrsa<;áo 
dos tres, que logo se quizer11m inteirar, sobre a causa 
daquella insolit11 surpresa. Pretendendo volver, pelo 
rre111 expresso de 1 1 e 25, dessa n1e'sn1a noute, es-. 
capulira se aré Pariz o correcto segundo secretario, 
só para ás pressas abra<;ar os seus, e entrctel-os 
com assumpto, que o estava excaldando, premen
tissin10 problema, que, em poucas horas, devcria fi
car tenninanten1ente rcsolvido. 

Abbreviadas, de parte a parte, as geraes pcrgun
tas, dos que se náo veen1, ha alguns 1nczes, disse
-lhe o Snr. Paulo, no auge da curiosidade : 
- Vao1os ao poncto; baralho na mesa: qua! é o 
. ) . ) 
iogo .. . . a que v1este .... 
- Vai proceder-se a un1a elei1;áo, para urna vaga 
de deputado federal, e o prestigioso Dr. Dilorteno 
Purxides, com a sua lettra e assignatura, que ben1 
conhe<;o, escreveu-111e, confidencialn1ente, desven
dando·1ne o processo, porque alcan<;ará nas urnas, 
ou fóra dellas, a victoria do 1neu 1101ne. T oca-me 
apenas nao recuar ante um necessario sacrificio de 
ccn1 contos de réis, que, con1 urgencia, precisam ser 
posros á disposi<;áo dcsse incontestavel I>oder-arra11-
jati110. Quer eu acceitc o convite, quer o decline, faz 
solenne appello ti minha honra, para que de tudo 
guarde o sigillo, proprio de quem pertencc ao corpo 
diplo1narico. Ora, tal elei~áo náo i1nplicani 111udan~a 
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de carreira; assiste-me o dircito, de ir cumprir o 
mcu mandato, e, findo elle, de volver ao meu antigo 
cargo, talvez com accesso, porque cuidarei de sa
lientar· n1e, involvendo-lne no debate das questóes, 
que csrivercn1 ao n1eu alcance . Attenda lneu pae, 
que a minha resposta deverá ser dada amanhá, seln 
1nais tardan<;a, pelo telegrapho. Eis ao que vin1. 
A qui exhibo a carta; rogo lhe, que a leia, e que, 
consultadas a mamiíe e a mana, lavre-se a decisiío 
final. Tenho para mim, que seria lamentavel, per
der similhante opponunidadc. 
- O negocio é dos 111ais serios, e, co1n paternal 
franqueza, custan1 cen1 con tos de réis im1nensa1nentc 
a ser ganhos. i\'las en1fin1, 111eu boln Arn1indo, ere, 
que a minha profunda repugnancia náo deriva do 
simples medo de esbanjar tiío rcspcitavel quantia; 
jaz toda, cm que sempre abominei a politica, ou, si 
preferires, os que nel!a se mettem. Pensa, filho de 
minh'alma, cm que, para ser insigne, um cidadáo 
niio precisa ter tido for<;osan1ente Ln11a cadeira dada, 
con1prada, ou roubada, de deputado, ou de senador. 
Que te parece, Irma? 
- Ora, meu P aulo, e1n que re posso valer? Por to
dos os can1inhos a Roma chegan1os : si a sorte de 
Armindo é essa, de subir por esse modo, e logo 
assim tiio caro, quem com a dita de o adivinhar? 
Nem abrirei a nunha bocea, para náo cahir e1n erro ; 
o mcu cora<;áo de n1iíe só dese ja o n1elhor; tu, que 
és reAectidissi1no, pesa con1 n1adureza a proposta, 
e que Deus te inspire no derradeiro voto. 
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- Q ue dizes a tudo isto, minha Jus ta? 
- Niío n1e chan1e a te rreno ; sou sin1ples erinií, e 
apenas dous annos 111ais ve lha. 
- Vejo, por essa tua evasiva, que occultas, seja o
que for, e náo é isso, o que de ti devo esperar. 
Lealn1ente confesso, q ue a offerta 1ne enthusiasmou ;. 
111as nada tenho de doudo, e a prova é, que vin1 es-· 
cutar aquelles, e1n que1n confio coro cegueira. A rreda 
a hypothese, de que tudo se reduza a u1n ignobil 
lac;:o, e admitte, que, despendendo·se aquella son1n1a, 
terei elfectiva entrada na representac;:áo nacional; 
concordas, ou náo, e111 que será tun gigantesco pass<> 
na 1ninha vida ? 
--Visto que 1ne ordenas sinceridade, declaro-te, que 
fac;o coro co1n a nobre, e j1í 111ui to bem enunciada, 
aversáo paterna ; aconselho-tc, convicta111ente, q ue; 
longe de te precipitares nesse an tipathico abys1uo, 
apprendas a ir saboreando a tua felicidade ... de 
poderes niío querer 1 Conserva as p reciosas condi
c;:óes da tua independencia, e, sen1 que te illudas, 
re para, en1 que e llas unica1nente proveem das eco
nornias, que os nossos con1 d ignidade accun1ularam. 
S i tencionas agradecer a Deus essa quasi bemaven
turanc;a, que tcns desfructado, tudo está nas tuas 
proprias 111áos : prosegµe na tua profissáo, n1as sem 
esqueci1uento, de te dedicares, ao q ue seja capaz 
de te converter e111 un1 desses espiritos, que sáo de 
facto universalmente queridos; e para isso uo1 só 
n1eio existe ; todos os outros, que te aponctaren1, 
inquinan1-se de falsissin1os. 
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- Continúa (pediu-lhc o crmiio) ; estou gostando de 
ouvir-te; explica-te melhor. 
- S implicissimo ! si te capacitares, Arn1indo 111eu, 
de que um individuo, n1ulher ou ho1ne111, é tudo, 
que ha de 111ais parecido aos restantes. Forn1an1 to
dos elles juncros essc intern1ino oceano social, onde 
cada u111 de nós se n1ove, se agita, se apcrra na 
contingente, na eterna lucra pela existencia. Si este 
empaveza-se de advogado de um monstro, e outra 
lecciona marhematicas a um peludinho; si aquelle 
esfalfa-se de palhac;o, e esta se conson1e de nego
ciante; si u111 de li ra, para ser eleiro do. povo, e ourrn 
se cs~ell a em vender legu'.11es; si u111 se n1artyr~za 
com 1nlern1os, e ourra arrisca-se de un1 trapez10; 
si aquelle preside barulhentas scssócs, e esta car
rega choronas creanc;as; si un1a arrosta tun1ultuá
rias plateas, e outro se estorce, em se fingir notabi
lidadc; todos, todos elles, sc1n a n1inima exccpc;~o, 
acha1n-se en1penhados no ganho da propria subsis
tencia, e111 iren1-na entretcndo aré o ulti1no respiro, 
descarada111enrc mentindo, quando o contrario asse
verare111. Con1 respeiro a glorias, todos, todos elles. 
as teem, ao seu n1odo e phantasia, esbofando-se 
cada un1, na sua esphera e com o 1naior ridículo, 
cm questionar precn1incncias, quando ccrrissin10 é, 
que só ha urna unica e possivel gloria - essa de 
que111, 111orrcndo, logra dcixar de si algo de imn1or
tal, t 1111 livro, u1n quadro, L1n1n descoberta, un1a es
tatua, un1a opera, a len1branc;a de u111 grandioso 
feíto! E' esse o unico meio, de te levantares sobre 
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o con1111um da hun1anidade, e nunca te enxovalhando 

na politica ! Reserva todo o teu dinheiro para o es

tudo, para um viver tranquillo, para o preparo de 

urna publica'<úo, que perduravelmente te realce; que 

se ja ella . . . de bonitos versos! Bem sei, que os n1a

gnates disso se riem; entretanto, muitissimos do 

tempo de Sappho, nem si quer conhecidos siío; 

apodrecerain de todo! e quando ainda boje nos de

lician1 as con1posi~óes da celebre poetisa! 

Este final varou, de lado a lado, o cora~iío do 

Dr. Armindo, que a1nava apaixonadamenre as mu

sas. E1n um in1pulso de acquiesccncia, com firn1eza 

garanuu : 
- Estou satisfeito ! Ou~am o meu telegramn1a: 

«Agrade~o o honroso convite, que náo posso accei

tar, por inco1npativel con1 a minha encetada e pre

ferida carreira. • . 
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XI 

L onge da patria 

Correran1 mezes, sem que nada o Snr. Pedro 
Forces houvesse adeantado, no sentido de alcan~ar 
da esposa, que moderassc a prejudicial idiosyncra
sia contra o salso elen1ento, e, no principio de n1aio, 
vexando-se de deter o seu companheiro, que se achava 
prompto para o embarque, dehberou concentrar ras-

. . . 
gos ora tonos, neste supremo 1ncent1,·o : 
-Amanhá, minha Lucia, impreteri\•elmente, com
prarei a passagem para o Dr. Luvirno; pela sus· 
peita, de que prefere o amplo, bello, seguro e 110-

vissinio paquete Alla11Liq11e. Enorme ten1 sido a 
procura de logares, e a agencia n1e náo pode con
ceder maior prazo, para que lhe desate a n1inha n1ais 
que ennovelada irresolu~áo . Que ordenas a este 
servo obediente? P erderemos a tentadora, a exce
pcional opportunidade ? 
- Nao me fa~as, meu generoso, succumbir de ver
gonha ! Ne111 aggraves o desespero á afflicta, que 
anda a se esconder en1 cscabreado consola : Lnuito 
peior seria, que, á ultin1a hora, re houvesse$ de mor
tificar, na contingencia de do caes voltares con1n1igo, 

10 

• 
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depois de pagas niío pequen as despesas ! i\'l as, nada 
de sacrificios inuteis ! T oma o meu pensado conse
lho: vae tu com o teu illustre amigo, tonifica-te, re
creia-tc, admira os mclhoramentos da Europa, por 
n1i111 abrac;a a nossa boa gente, e regressa sáo e 
salvo, para tudo 1ne referires ! 

Segundo o que os dous haviam con1binado, veiu 
o do~tor ªº escriptorio commercial, para se informar 
sobre o exito da dccisi va batalha, penalizando-se de 
ouvir este desfecho : 
- Lucia e eu, co111 os nossos votos pela mais feliz 
viagem, lhe entregamos, neste enveloppe, todas as 
desculpas, de ter de partir, sen1 co1nitiva : é o seu 
bilhete de ida e volta. Queira, outrosi1n, acceitar 
esta carta para o meu enniío, que anceia por conhe
(Cl-o pessoalmente. 

Recolhendo·se, penhoradissi1no, á sua sala da rua 
da i\1isericordia, occupou-se, de ir concluindo os seus 
dcrradeiros preparativos. Nüo mais se onerando co1n 
a cura de infern1os, consu111ia os lazeres, em repe
tir instrucc;óes a D. Gcrtrudes, á Lota, ao Snr. Tou
rinho, ao Polybio, á Brisalia, que recenten1ente ha
via completado 1::, pri1naveras. 

Urna vez, em que apenas com esta conversava, 
bem Jhc notou a superficialidade da quietude, e com
padeccu-se, de que a submissa estivesse a dissimu
lar un1 qualquer secreto dissabor : 
-l<:ntáo, valentona, desanimaste? Q ue foi, que me 
pro111etteste? Q ue agourento rosto é esse ? Jrei, acaso, 
para o cemiterio, ou sin1plcsmente a un1a curta e 
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necessaria ausencia? Quando voltar, e te trouxer bo
nitos presentes, nos n1udaremos todos para uma ca
sinha alegre, e nunca 111ais deixarei o nosso Rio de 
Janeiro . 
- Si Jhe supplicasse um favor! .. . 
- V ejan1os, qual se ja. 

L . 1 - eve-n1e coms1go . . . . 
- Ti\'C es'sa ten~áo, firn1issima, e1nbora de nada te 
houvesse prevenido. Fui, infelizn1ente, obrigado a 
abafal-a. Que queres? D. Lucia, contra tudo o que 
eu para o fi1n esperava, obstinou-se, náo segue, e só 
en1 sua co1npanhia ta1nbcn1 poderias viajar. 
- Porgue lhe náo falou nisso, co1n en1penho? Sendo 
táo benevola, con10 me rem afian~ado, deveria sen
tir grande pena, de me fazer ra1nanho mal! ... T al
\·ez se i1npuzesse un1 serio esfor~o ! ... 

F~ cm \'áo buscando reprimir-se, foi cedendo a si- · 
lencioso prancto. J\'las o condoido apressou-se de ex
pender-lhe, con1 toda a paciencia e persuasiva bran-
dura, que niogue111 o absolveria, si dess'arte elle 
houvesse ousado agoniar a sua respeitavel cliente, 
que ne111 si quer cogitava., de que a delicada moci-
nha exisrisse. Ao que esta logo retorquiu, co1n voz 
flebil, enternecedora, tremola: 
- Porque, até hoje, lhe náo revelou, que aqui vivo? ... 
Porque, ao menos urna tarde, niío foi commigo a 
essa casa? .. . Terá algu1na queixa de mim ? . . . Niío 
é bem exacto .. . que estudo, quanto posso . .. que 
obede~o, a qua.neo n1e recon1111enda? ... 
-Lin1pa os teus olhos, Princeza. Náo quero, que 
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continues, assin1 tao sensibilizada. Eyitarei, que, por 
minha causa, amargues contrariedades. O ren1edi.o 
é cortar cerce pelo n1oti vo. 

Approxitnando-se de un1a das n1allas, a foi abrindo, 
sen1 hesitac;áo, nen1 mau n1odo, pondo-se, con1 in
dilferenc;a, a esvazial-a do couteudo: 
- Que está fazcndo, doutor? ! ... 
- Vou outra véz guardar a n1inha roupa '. .. 

Náo se descrevcn1 o subito pasn10, que en1pall i
deceu Brisalia, a subsequente e nirida intuic;iío, do 
que lhe cumpria execurar, a con1provadora joviali
dade, en1 que se dec\arava conforn1ada, a cuidadosa 
iniciativa de ir, co1n as proprias 1náos, repor, quanto 
fóra retirado, a angelitude, co111 que, atina!, quedou 
e nleigamente · disse: 
- Perdoe·me ! ... Siga tranqui llo ! .. . Ficarei ben1 
socegadinba, co1n D. Gertrudes, rezando, para que 
!he náo acontec;a infortunio algun1 ! ... 
. No dia da separac;1ío, apenas vieram a bórdo, na 
n1esn1a lancha, os Snrs. Pedro Forres, Parella e Po· 
lybio. J,1 estarian1 de voila, e já se ia o Atla11tiq11e 
nlovendo, e111 franco run10 da barra, quando surdi
rarri, por entre as .encape liadas ondas, un1 pequeno 
bote, con1 um só catraieiro, e de pé, a equilibrar-se, 
ua1 vulto, de preto, grossa bengala, chapeu n1olle, 
fluctuante sobr<::tudo,. agitando un1 desmedido lene; o, 
e aos berros, se1n que o Dr. Luvirno, pela disrancia, 
o pudesse escurar : 
- Inabalavel nas n1inhas convicc;óes, e infa llivel no 
seu botafora ! ... . Que Deus o proteja, amigo ! ... Di-

' © Biblioteca Nacional de España



A MAIS ENCANTADORA MULHER 149 

v1rta·se, e fu ja de/les! . .. delles dagui, e delles de 
quantas cidades visite! . .. Elles vendera1n a alina a 
beelzebub, e só ii11n1ola1n ao a vassallante capita
lisn10 ' ... E'lles lanioen1-se por tudo, qúe embriaga, 
por niío teren1 consciencia pura, con1 que encare111 o 
111on1ento da 111orte ! .. . I::tles, e1n topando os secquio
sos de ideal, á bocea lhes pespegatn a esponja de 
fel ! ... Elles . .. . 

Frouxos de riso enguliu o espantado ren1ador, e 
até virou carrancudo, pela certeza, de gue o exqui
sito freguez era o 1nais varrido dos doudos, gue, si 
parassc con1 a algazara, be1n poderia rachal-o a ben
galadas. 

Desde gue o Dr. Luvirno se foi afasrando da terra 
natal, essa especie de absoluto abandono, no meio 
de extranhos, rapida1nente o engolfou en1 indefini
vel saud-ade, incre111entada, ao 1n irar as vagas, as 
t rai~oei ras, que, para se1npre, lhe havian1 tragado 
111áe e ertniís, occasionarido a negra perdictiío paterna. 
1~ assim, durante as prin1eiras horas, si sobre si 
dcsafiou curiosos olhares, apenas seria por u1na 
absorvente tristeza. Os dias, porén1, se succeden1, 
se1n se pareceren1, e, logo no seguinte, 1nostrava-sc 
elle o accessi vel espiri to, gue de pron1pto captaría a 
estin1a dos den1ais passageiros. 

Estava o luxuoso navío apinhado, florindo urba
nidade, sendo ben1 nianifesto o predon1inio dos gru
pos de gente fina . Quando se suppunba, que todas 
as magnas figuras haviam fe íto a sua appari~iío, eis 
que desponctavan1 n1ais urna elegante matrona e 
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mais tuna vaporosa donzella. Vinha, do Rio da P rata, 
tuna fan1ilia, com tres 1no<;as guapissin1as, que m ui to 
enfeitavain o fen1inino ran1alhete, ao poncto mesn10 
de terem arrancado a unaoin1e: opiniáo, de que pa
recian1 as tres gl'afas. E n1 seu camarote, entretanto, 
a inda se conservava incognita , ligei ran1ente indis
posta, a D. Phrosina Mendes. Q uando, mais ta rde, 
asso111ou, alta, bem contornada, tez de jambo, per
fil ron1ano, cabellos castanhos, olhos verdes, andar 
de ra inha e an1abilidade, de quen1 vai pedir un1 
grande favor, indiscutivel a victoria! O proprio bello 
sexo foi desistindo de tolas preten<;óes, e lhc reco
nhecendo o direito á mais vi<;osa palma ! Quanto aos 
homens, en1 falta de n1elhor len1bran<;a, concorda
ra1n con1 o chrisn1a Dy11a111ite de suspiros, que, n1a
ravi lbado, lhe dcra un1 sesquipedal rhymador. 

Nessa ephe1nera situa<;áo de r ica<;o, se1n alh1ze
res, de pensionista, que a Jautos ahnos~os e janta · 
res é invariaveln1ente convidado pela sineta, por ve
zes, e a despeito das suas intimas doutrinas, scntiu 
o Dr. L uvi rno fe rvcr-lhe o sangue, ao luzir-lbe un1 
directo sur riso, ou ao receber inequivocas den1ons
tra<;óes de particular apre<;o, por parte da linda rio
-grandense. Accresce, que entre es ta e as tres gra
i;as se estabeleceu can1aradagem, e que, nun1 desses 
passeios sob a tolda, estando calmo o oceano e o 
ceu estrelladissin10, metteran1 se a discutir, sobre 
qua! o mais distincto viajante, allí no vapor. Foi a 
brasileira affi rmando, que indubitavclmente o joven 
clínico, e as garbosas argentinas logo correran1 a 
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enleal-o nos parabens de um pouco velado rodeio. A 

seu turno, o pae daquella preciosidade, o Snr. Pro
percio ?!Iendes, um viuvo e riquissimo estancieiro, 

tanto o prezava, que be1n cedo o chamou «O 111e11 

pare11le•, co1no si quizesse significar, que as respe

ctivas rela<;óes vinha1n de longe. Por um provavcl 
matrimonio já alguns lc\·ianos apostavam. Para que 

taes vadiices náo 1nedrasse111, foi o intercssado cui

dadosan1cnte confundindo sonsos espreitadores e as

tutos intriguistas, passando a tractar a forn1osa con1-

panheira de bordo com a mcsmissima deferencia, 
que dispensa va ¡\s detnais. Contribuí u csse babil 

procedin1ento, para que a orgulhosa senhorita tan1-

bem imitasse o cauto doutor. 
Depois de magnifica tra vessia, chegou este ao 

ultra·mov7di<;o Pariz, indo, coníorine prévia escolha 

se acco111modar no Hotel Bergérc, donde, scm grande 

perda de tempo, se dirigiu ao cstabeleci1nento com

mcrcial Fortes & Fortes. Ahi, ao proferir o scu 

non1e, cn1bevcccu·se perante a rnais gentil das rece

p<;óes: 
- Espero-o (rematou o Snr. Paulo), todos os dias, 

com positiva sofreguidáo. Táo cspai;oso o predio, 

cm que 1noro, que, ha 111uito, está preparado o apo

sento, que lhe destino. A qui 1ne te1n ás suas ordens; 
\·amos buscar a sua bagagen1, e para elle remettel-a. 

Emquanto nesta cidade estiver, requestarei a subida 

honra, de tel-o por rneu hospede. 
Travou-se porfiada lucra, durante a qual precisou 

o Dr. Luvirno valer-se de inataCa\·eis pondera<;óes, 

© Biblioteca Nacional de España



' 152 A MAIS ENCANTADORA MULHER 

de insinuantes protestos, de engenbosas sabidas, para 
que conservasse a sua pri1nitiva installa<;iío, onde se 
considera va em n1aior liberdade ; 1nas assentado tam
bem ficou, que elle disporia das casas, da Avenue
-Hocbe e da rua Poissonniere, como proprias, para 
qualquer dellas se transferindo, apenas o julgasse de 
conveniencia . Ao cabo de n1enos de hora, reinava 
_entre os dous estreita cordealidade, e, retirado o 
1nedico, logo o banqueiro se accrcou do telephone, 
transn1ittindo á niu lher u1n resu1no do occorrido, e 
a noticia, de que náo seria longa a ausencia de a111-
bos . De feito, <is 5 da tarde, de 2 de junho de 1900, 

parava na rua Bergere o carro do capitalista, a to
n1ar o seu patricio, rodando directa1nente para o 
bello palacete. · 

Náo pode a apresenta<;áo reves ti r un1 character 
cerimonioso. Tinha o Dr. Luvirno um estylo táo seu, 
un1' táo pron1pto n1odo de por todos á vpntade, que 
a conversa aqueceu-se faciln1ente, pois elle consti
tuiu-se em desaffectada carta viva, e occupou-se, de 
quanto n1ais de perto deleitaría os circun1srantes, a 
prosperidade do Snr. Pedro Fortés, a rijeza physica 
e o horror ao mar de D. Lucia, as ultin1as festas do 
Rio de Ja neiro, e n1ui to detalhc desejado, que, tor
nando a en trcvista amcnissi1na, fazia recrudescer o 
sincero pesar do n1allogro da hospedagcn1: 
- Que111 o doutor é (dissc D. lrn1a), pcrfcita1nente 
saben1os. Lucia, scn1pre que me escrevc, capricha 
cm ser mui to 111inuciosa e verdadeii·a. Sobran1-nos 
razóes, de estarn1os inconsolaveis, por nao o vennos, 
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aqui residindo. Emfim, na esperanc;a, de que recon
sidere, de que ainda delira o nosso convite, vamos 
para a mesa, e, depois, ao encantador passeio da 
epocha, pelos brilhances salóes da Grande Exposi
c;úo Internacional, a que1n <levemos o prazcr do seu 
conhecin1en to. 

f'or entre os appetirosos pratos, que se serviran1, 
irromperan1 ourros assu1npros, diccos e con1n1enta
rios, que imprimiram ao jantar o maior sainete. Esse 
agradavel tiroteio das quarro personagens apenas 
cessou, ao transporem a entrada principal daquelle 
phantastico palacio, que escava recebcndo um exer
ciro de visiranres. Ahi, o Dr. Luvirno offcreceu o 
brac;o a D. Justa, e o Snr. Paulo á esposa,.e, en1 
bre\'eS minutos, un1 pouco se distanciaram. A pro
posico do que os detivesse, do que mais se salicn
tasse, foram aquelles primeiros entabolando urna 
anin1ada troca de in1pressóes; sendo moc;os, de en. 
thusias1no transbordava1n, por quanto se exhibisse 
fóra do co1nmu1n. A juventude é assiin fervorosa: 
n1uitiss in10 gosta de correr no encalc;o de ideaes, de 
.chimeras, de deslun1bra111entos, ao poncto de se es
quecer totalmente de si 1nesma. Faz-lhe· triste con
traste a edade n1adura: de tudo se en fara, niio atina 
con1 delicias para os olhos, cedo boceja do exame 
de virrinas, de esplendores, de curiosidades, prefc
rindo discretear sobre corriqueiros acontccimentos. 
De accordo con1 tal asserto, achavan1·se alli os avan
c;antes para o zenith e os inclinados para o poente: 
si aquelles dous se rcmonrav:un pelos infindos espa-

• 
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.;os do extase, o Snr. Paulo e a consorte se con1pra
zia1n com este con1ezinho dialogo : 
- Un1 rapagáo ás direitas ! . .. e dos mais sympa
thicos 1 .. . V e-se, que vende saude por atacado, e 
que representa raro 1neriro 1. . . · 
- Para 111in1 (observou D. Irn1a), está Justa desa
ponctadissin1a ! Teve de deitar abaixo todo o erro
neo conceiro, c1n que o tal Lo1nbroso collaborara·. 
Bcn1 n1e pareceu, que um doutor en1 medicina, para 
haver serian1ente conquistado a an1izade de Lucia, 
-só 1nesn10 crirerioso, de saino, de superiores quali
<lades, e de 111odo nenhun1 un1 mata-n1ouros, que a 
todo o instante trahisse carniceiros instinctos e a sua 
obscura orige1n . . . 
- O peior (atalhou o esposo) é, que já percebi, que 
se rracta de un1 arisco, que levantará o voo, s i delle 
nos approxin1arn1os con1 grandes obsequios. Só si 
~ivesses estado no escriptorio, verificarias o resis
tente jeirinho, con1 que 1ne foi conrcndo en1 todos 
os meus orferecin1entos. Confesso, que ando co1n 
n1edo, de que regresse, deixando-nos co1n as nos~as 
boas inten<;óes engatilhadas, e de que Pedro, calla-. 
dan1ente, se aferre na supposi<;áo, de que náo sou
be1nos lidar con1 o seu caro an1igo, nen1 descobrir 
o segredo, de lhe prestarn1os reaes servi<;os. E an
tes que me escape, náo te descuides de um aviso a 
Justa, para que use da 111axin1a atten<;áo, ne1n por 
so1nbras a lludindo aos ascendentes, de quem. des
confio ser de especial susceptibi lidade. 
- Náo 111e fa<;as rir; nada receies; tem ella mais 
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desinvolvida, que Annindo, o que se possa chan1ar 

bossa diplomatica. 
Seriam 1 1 horas da noute, quando para o carro 

a fami lia recntrou . Quiz o Dr. Luvirno despedir-se, 

n1as o Snr. I'aulo Forres, que ainda de fóra se n1an

tinha, insistiu, para que rcromasse logar, e foi dei

xal-o primciramcnte no hotel. 
Scpararan1-sc no n1ais geral e perfcito sentin1en10 

de hannonia entre pessoas, que bem se cnrenden1, 

e nasceran1 para viver e1n socicdade. Urna vez de

baixo de lenc;ocs, cm profundo e sadio somno cahiu 

o rccem-chegado a Pariz : o n1es1no passou-se com 

os moradores da Avcnue-Hochc, que o h::n·ian1 riio 

a1na,·ehnente acolhido. 
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Servigos medicos 

Desde cedo, pelas 1nanhás, se entrega va o Dr. Lu
virno, a percorrer in1portantes hospitaes, a ouvir 

· eminentes professores, a examinar 1nodernos labo
ratorios, relacionados con1 a sua nobre carreira. \ T ol
eando ao hotel, fazia nova toilette, al111ossava, vinha 
até a Avenue-I-foche, onde D. Inna e a fi lha quasi 
sempre o inAuia1n, a proseguiren1 na visitac;iío dos 
melhores ponctos e suburbios da bella capital. De
pois de preenchidos comn1erciaes devcres, de que se 
náo exelnptava, unia-se, pela tardinha, o Snr. Paulo 
aos tres excursionistas, e náo raro o correcto grupo 
era notado, ou nos salóes da Grande Exposic;áo In
ternacional, ou no Bosque de Boulogne, ou no ca
n1arote de un1 born thcatro, ou assistindo ao que 
no dia fa iscasse attractivos. Dessa an1iudada convi
vencia resultou, que a illustre fa n1il ia fosse, com 
crescente fundan1ento, elevando a alto grau, nao 
só a an1izade ao exeLnplar character, sináo tam
be1n a confianca no en1erito litterato e abalisado , 
n1edico. 

U1na noute, ao regressaren1 de longo passeio, e 

, 
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já havendo intimidade, que O permittisse, nao Yaci(
iou o doutor, em assim se dirigir a D. Justa : 
- Commigo se nao enfade; pelo contrario, sanc
cione este excellente conselho: por 111ais despotica 
que se torne a moda, nunca tolere u1n molesto cal
c;ado. Pense, por si n1esma, nas diversas vantagens, 
de que clic pecque, por um poucochinho 1naior ... 

áo calcula (atalhou D. Jrma), que boa norma 
está liberalizando, a quem náo ncga ser brasileira, 
nem quanro csti1n ei, que tivesse obser1·ado um qual
quer defeito . .. 
- Pec;o-lhe perdáo; apenas 111e pareceu, e posso tel' 
cedido a crilsso engano, que, con1 o excesso da ca
minhada, acabou sua fi lha, por leven1ente claudicar, 

ao passo que nós outros nªº· Ben1 factivel, que, 
quanto inferi, seja de todo inexacto. 
- E creia, que o é (foi asseverando o Snr. Paulo); 
agradec;o, sen1 e1nbargo, haver rerivido essa vclha 
questáo; tanto assin1, que para a sua con1petentc 
pessoa appellare i. 
- Querido pae ! náo n1e ÍOl'ce, a sahir da sala! 
- Núo és capaz de tal cl'eanc;ada ! Nem nutro du-
vida, de que sejas a prin1eira, a 1ne auxiliares, cm 
teu unico beneficio. Eis, meu amigo, o horripilante 
delicto: vai para alguns annos, no dorso do pé es
querdo de Justa surgí u un1 di1n inuto inchac;o; muí 
lenta, n1ui gradualmente foi aug1nentando, e a pelle 
se n1antendo branca, scn1 appreciavel mudanc;a . In
sistí , desde o Rio de J anei l'o, para que consultasse 
un1 especialista ; a isso formal111ente se recusou esta 

' 
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111enina, garantindo·tne, que nao sentía estorvo, que 
tudo se cifrava en1 n1era contusao, desvanesciveL 
pelo ten1po. E1n vez de se ter real izado esse pro
gnostico, se foi e lla resignando, a servir-se de sa-

. pato sob n1edida, 1nais fo lgada un1a fórn1a, do que 
a outra. Raiou, felizmente, o ensejo de nós todos 
solicitarn1os a opini<'io de utn 1nestre, e de des faier
n1os a nossa desgostante incerceza. 

Após attento ex:an1e, pode o Dr. Luvirno verificar 
un1 kysto oblongo, indolente, sem adherencias, e já. 
do volun1e de um peque no abio. A ffirn1ou, q ue con1 
facilidade extirpal-o·hia, devendo a cura ser de todo· 
o poncto radical. Con1 esse favorave l juizo e tran
q ui llizante pron1essa, enchcran1-se de jubilo ope· 
randa e progenitores, que setn deten~a estiveram,. 
por que tl!do se etfectl!asse dentro daquella n1esma 
sen1ana. SL1bn1ettida a urna incompleta ether iza~áo, 

e severan1ente rodeada de todas as cautelas da ho· 
dierna cirurgia, viu-se por fin1 D. Justa sen1 o des
gracioso tun1or, e, n1ais tarde, con1 o esguio pézinho 
perfe ita1nente ge1neo do d ireito, pern1anecendo, por 
unico vestigio, urna quasi imperceptivel linha cica
tricial, de uns tres centitnetros. 

Con1n1entando os servi~os, prestados a D. Lucia,. 
de exaggeradissin1os qLia.lificara os q uentes e logios 
desta, e agora, no sel! enternecido espirito, náo des
cobria tennos, bastante expressivos, con1 qLie tra· 
duzisse o seu profundo reconhecimento : 
- Rogo-lhe (disse o doutor, ao receber da operada 
os prin1eiros protestos de gratidáo), supplico-lhe, que 
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náo 1nais alluda ao insignificante trabalho, á que me 
aventurei, tal qual si lhe tivesse de extrahir da pal
pebra un1 argueiro, ou do dedo urna partida agulha. 
Devida1nente pondere, que náo d isponho de li cen~a: 
para clinicar na Fran~a, q ue tudo foi consu1n 1nado 
en1 sigil lo, a portas fechadas. Curvei·me aos in1pul
sos da an1izade, por ser caso, que, dispensando a 
pericia de um cirurgiáo, nem embara~aria um sim
ples estudante. O difficil guardou-se para a sua pa
ciencia de náo andar, de manter-se sentada, dcs
cal~a, até que de todo se consolide o local. Mas já 
pensei, cm soccorrel-a nesse ephemero 1narty rio, e 
n1e vou cncarregar de un1 util passatcinpo : n1ais a l
guns mczes, e a hora da n1 inha volta soará; tantas. 
as finezas, com que aqui n1e cumularam, que apro
veitarei o lapso da sua necessaria reclusáo, para um 
breve curso de hygiene, tocando exclusivamente no 
essencial, no que muito precisa ser retido, e sobre-
tudo practicado. • 

Tomou a peito a incu1nbencia, náo só 111ethodi
zando, em seu aposento, quanto deveria constituir o 
assuinpto de cada explicac:áo, nias trazendo livros, 
e até suggestivos schen1as, que o secundassem. Tiío 
claras e agradaveis ellas foram, que os tres absor-
tos discipulos a espac:os lamenta,·am, que alli niío 
estivcsse o Dr. Arn1indo. Nluito lucrou a talentosa 
i1nn1obil izada, por isso mesn10 que opti1nos eran1 os 
seus preparatorios. Coincidiu o encerrainento das 
pre lcc~6es, con1 ter ella volvido a cal~ar botina, a pre
sentando-se apta para longinquas 111archas. Bein ra_-__ 

.. \t~ ''" ~' .. 
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<l iante dé prazer, accentuou o Dr. Luvirno este seu 
eordeal intento : 
- Posso agora en1barcar para o nosso Brasil; dei 
.aos meus a111 igos alguns meios de conservare1n a 
saude e de .varrere1n molestias, o que seinpre foi 
n1elhor, do que a interven<;iío de facu ltativos. D . Justa 
<leve proseguir nos exercicios 1natinaes, a que tan1-
ben1 1ne habituei; D. Ir111a e o Snr. Paulo, si os 
acharen1 incon1n1odos, ao n1enos n~o desprezen1 a 
gyn1nastica passiva, sueca, de que a n1a<;age1n é a 
g rande base. Antes de ouviren1 un1 clínico, a juize1n, 
calladan1ente, do con10 elle tracta o proprio corpo; 
en1 sendo u1n consL1n1n1ado tenninologisc:1, mas tan 
rasissimo prescriptor de fonnulas, duviden1 da pro
fund idade da respect iva sciencia. 

Niío iría 1nui longe o prestin1oso cavalheiro, e tun 
i.nrin10 conselho de fan1ilia foi aberro, assin1 pren
dendo o chefe da casa a atten<;áo das dexpertadas 
senl1oras : • 
- Conve.nhain, em que o procedin1ento desse ex
tn1<irdinario rapaz para con1nosco te1n sido, no rigor 
.da palavra, inolvidavel : a ardua tarefa, que, de 
1notu-proprio, se i1npoz, e 1uagistra ln1ente desen1pe-
11hou, dando-nos aso, a que tanto apprendessen1os, 
.e o brilhante exito da ablacáo dessa chronica em· , 
pólla reprcsentam superior canceira, exigen1 exce
pcional esti111ativa. 'frabalho é sangue, teo1 pre<;o, 
vale dinheiro, e cada u1n de nós vive da stHl enxada. 
Confessem, ser a nossa a mais esquerda das situa
~óes: sini, ten1os sido de fac to os beneficiados, e 
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ignora·1nos, como proporcionalmente retribuir. Ao 
nosso iininenso debito só se contrapóem comn1uns 

\ 

jantares e fastidiosas passeiatas. l\'las, acceitando-os, 
tal vez o doutor se haja constrangido; tal vez pagasse, 
para que em paz o deixasse111os; tal vez tivesse evi
tado taes an1ola¡;óes, si náo fossen1os táo proxin1os 
parentes de Lucia e de Pedro. lsto está bradando 
por urna digna sahida; náo nos condiz esse triste 
papel de apathicos desfructadores; faz-se indispen
~avel de nossa parte, que tambcm patentecn1os cerca 
grandeza d'aln1a. Pe¡;o uma feliz idea : que é, que 
qualqucr das duas 1ne vai le111brar? 
- Justa (acudiu D. lnna), si tens un1a das cuas 1na
gnificas inspira¡;óes, éonta con1 o meu assentio1ento. 
- Quanto a 111in1 (continuou o Snr. Paulo), por n1ais 
que haja dado tractos <l mente, sen1pre recaio sobre 
o mesn10 al vitre : entregar un1a quantia, pelo 111enos 
de 50000 francos. Si l\pplaudiren1, busque1n coadju
var-me ein outra escabrosidade, is to é, no con10 e1n
pelliculare1nos a pi lula, de sorce que a delicada bocea 
do outorgado náo lhe encontre o n1inimo tra 1•0. 
-Proponho (disse a esposa), que se adíe a sessáo, 
e que se escude con1 vagar, o que houver de preva
lescer. Seja con10 for, j<1 assentaste, n1eu Paulo1 

un1a grande Jage, de alta sabedoria; rcfiro-111e á da
diva en1 n1oeda sonante; parece o 1nais acertado. 
- Ou<;an1-me ainda. Sei, que tenho herdeiro~, e que 
a son1ma, por 111.Ím aventada, náo é ridícula; entre
tanto, alén1 dos favores, que o doutor nos prestou, 
cu111pre ren1emorar, que Deus, até hoje, nos ten1 

11 
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constanten1ente protegido, e que, afóra aüxilios, 
subscrip~óes e esrnolas, jamais celebrán1os a nossa 
harmonía de senti10 exccutando un1 desses secretos 
rasgos, que nos honren1 aos olhos de nós mesn1os. 
Esse 1nodesto luctador, que personaliza invejaveis 
e incessantes victorias, esse dedicado, que salvou 
Lucia, conservou a felicidade de Pedro, curou Justa, 
nos prodigalizou as luzes do seu culto espirito, esse 
esquecido pelos nossos poderosos patricios, merece, 
que seja o alvo da nossa preferencia. l\1as isso deve 
ser coroado por u1na convicta, unanime e in1mutavel 
approva~áo de. todos os meus. Acha·se ausente Ar-
1nindo; nias, visto que se nao quiz bisunctar na po
litica, por elle respondo, por elle ta1nben1 voto. 

Na tarde seguinte, co1no náo esperassen1 visitas, 
rnais cedo reabrira1n o debate, e aos pacs D. Justa 
in1n1cdiatan1ente annunciou, que !he tinha.occorrido 
un1a solu~áo, tao ·acceiravel, que, em vez de lhe 
1nandarem, que a defendesse, 111uito 1nelhor fora, 
que reflectisse111, sobre um rascunho, que ella redi
gira, depois de ter procurado attender a niais de 11111 
objectivo. 

Adeantou-se D. In11a, a tomar·lhe a minuta, per
correndo-a com visivel interesse : 
-;- Prünorosa a tua idea! Desde que aquí n1oran1os, 
ainda esta casa náo resplandeceu con1 un1 sarau ! 
Con1e~aren1os o seculo xx, con1 toda a pon1pa e ale
gria! Le, nieu Paulo; concorda, en1 que nao de ves 
suppriinir urna virgula, e muito 111enos nos entriste
cer, con1 a n1inima objec~áo ! 

• 
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Para prova de que o seu prompto despacho náo 
escondia qualquer reluctancia, bem risonho se diri
giu. el le á sua secrerária, e cuidadosa1nente copiou 
esta missiva : 

•Avenue-Hoche, 24 de noven1bro de 1900. Pre· 
zado amigo, Snr. Dr. L11JJir110 Fra11co - A 10, do 
vindouro janeiro, completará Armindo 23 annos, e 
minha senhora e eu, desejando festejar essa data, 
tan1bem a escolhemos, para o cumprimento de 
u1na antiga pron1essa, isto é, conferir - e1n absoluta 
reserva - un1 pren1io de 50000 francos ao joven 
patricio, que, pudessen1os, se1n receio, aponctar 
(tquellc amado filho, para exen1plo, a que buscasse 
seguir. 

• Ü modo heroico, com que, por seus unicos es
fon;:os, o 1neu amigo se elcvou, tal impressáo nos 
produziu, que mentirian1os á nossa consciencia, si 
pensasse1nos em un1 outro. Para que, entretanto, 
arrede a suspei ta, de que tcncionamos saldar rele
vantes servi<;os 111edicos, dos quaes queren1os per
n1anecer . perpetuos devedores, preveni1nos, de que 
o mencionado premio vai prender-se a esta inesti
mavel empresa : rogamos-lhe, que, nessa noute, em 
nosso saláo, e pcrante selecto auditorio, fa<;a urna 
conferencia, sobre o seguinte assumpto, da phanta
sia de Justa : «Á 111a1s e11ca11tadora 11111lhe1·• . 

« Certissimos da sua bondade, já lhe confidencia-
111os o programn1a: ás 7 horas deve occupar a tri
buna, ficando no seu cuidado a direc<;áo de toda a 
parte litteraria, até n1eia-noute, 111omento en1 que 
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será servida un1a ceia aos presentes, que forn1aráo 
44 talheres. 

«Aguardo a sua benevola resposta, para tudo. ir
n1os paulatinan1ente preparando, e para que lhe cre
dite, na casa Fo1·tes & Fortes, a referida quantia, setn 
duvida infe rior ao brilho, co1n que saberá vencer a 
difficil batalha. - S_eu a1nigo sincero, Paulo Fortes. » . 

Foran1 as linhas supra rcn1ettidas pelo corrcio, 
cm cnveloppc registado. Imagine-se a ancicdade, cn1 
que, por uma decisáo, arderan1 os tres residentes da 
A ven u e-Hochc ! 

Quando cntregaran1 tal carta ao Dr. Luvirno, en
trctinha-se elle, e1n scu aposento, con1 o disrincto 
negociante portuguez, seu cliente e a1nigo, o S nr. Ro
mualdo Arruda, un1 soffrivel conhecedor de Bruxel
las e Londres. Acabava 1nesn10 de con1binar, como 
junctos partiriam, na 1nanhii $eguintc. Scn1 que nada 
~ issessc, sobre o que só para si lera, quasi o ajuste 
dcsn1anchou. lVlas nao o fez, e, pron1ettendo, que 
cedo estaría na Gare-du-Nord, pediu ao an1avcl con1-
panhciro, que o dcixasse sozinho. • 

Descn1bara<;ado da tcstemunha, voltou a relcr, 
por varias vezes, o original convite, a pensar 111adu
ra1nentc, priineiro que se tra<;asse un1a inalteravel 
resolu<;áo. Escripta esta, con1primiu a campainha 
electrica, apparecendo-lhe o criado do quarto : 
- Nao te distraias, Henri; foran1-se-n1c os sellos, 
1nas to1na dinheiro, e 1nuirissin10 sentido, porque 
esta carta é de Ílnportancia: ou tracta de franqueal-a, 
antes de a porcs na caixa postal ; ou, visto ser perro, 
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dá amanhá un1 pulo, até a rua Poissonnicre, e leva-a 
tu niesmo. 

Si humilde e grande pron1etredor era o ouvinte, 
nada se recomn1endava pela rota men1oria. Nao o 
tornou a ver o cuidadoso viajante, mas simplesmenre 
ao grave porteiro do hotel, a quem preveniu: 
- Si alguem procurar-me, i\'lr. i\1artir., queira infor
mar, de que, por pouco tempo, fui a Bruxellas e 
Londres. 

Dous longos días se escoaran1, e, sendo affiictivas 
a sua perplexidade e a das dtu1s senhoras, vciu pes
soahnente o Snr. Paulo, que, corn o dicto porteiro, 
trocou este breve dialogo: 
- Preciso falar. ao Dr. Luvirno. 
- Impossivel; retirou-se para a Belgica. 
- E náo lhe deixou um bilhete, para min1, Paulo 
Fortes? 
- N<'io senhor; e co1nmigo csteve, no 1non1ento de . 
partir. 

Ao volver á casa, e ao relatar o insuccesso da di
ligencia, sepulcral foi o si lencio. Assim o quebrou o 
ainda attonito rece1n-chegado: 
-Que te repisa\'a eu, Irma ? Quantas vezes bada
lei, que o doutor era de rara susceptibilidade ? Ahi 
tens, Justa, a que se reduziu a sofreguice de doura
res a pilula ! Ningue111 me pode accusar : fui rextual
n1ente copiando, o que tivera1n por efficacissin10. 
Que vergonha ! Que diráo I=>edro e Lucia, se vierem 
a saber, que affrontá1nos táo fino espirito ... com um 
inepto oflerecimento de dinheiro ! 
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Quando, exgottada un1a semana de azedumes, allí, 
na rua Poissonniere, surdiu um especial portador, 
trazendo a car ta infra, ta1nanho foi o refrigerio do 
desassocegado capitalista, que este surprehendeu ao 
cn1issario coro a gorda esportula de 5 francos, e lego 
voou ao telephone, a tranquillizar a famil ia: 

e Hotel Bergére, 2 de dezembro de 1900, ás 3 ho
ras da tarde. ~Ieu generoso amigo, S11r. Paulo For
tes - Que terá pensado de 1ñim? ! Felizn1ente, daqui 
a pouco, pretendo encontral-o e1n seu palacete, e 
contar·lhe-hei, de viva voz, a proeza de um palenna : 
guardou no bolso, até hoje, a 1ninha i1nmediata res
posta ao seu favor de 24 lindo! 

«Espinhosissima a responsabi lidade, de que me 
investiu. Por tal modo, entretanto, nie J1abituei a 
obedecer ás ordens de todos os seus, que, sem de
sanimar ante as n1inhas for~as, farei a conferencia. 

cQuanto ao premio, fico cerro, de que nelle, por 
ora, me náo falará , sob pena de n1e p6r táo nervoso, 
que, no dia, venha eu a perder a palavra, e con1 
esse fiasco estragar a sua festa. Condescenda, pois, 
nesse meu vehemente pedido. Até já. - Seu an1igo 
sincero, L11vir110 Fra11co. • 

Ao verem o Snr. Paulo, mulher e filha para elle 
correram; quizeram ter, com os proprios olhos, 
quanto o doutor escrevera. i\Iau grado o enign1atico 
fina l, achara1n a substancia basican1ente consolato
ria. Estava pro1nettida a conferencia ; depois della, 
111ais facil se tornaría a questáo pecuniaria. 

• 
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Rebate falso 

Serpenteava por entre os passageiros do Atla11ti
q11e, na viagen1, em que jéí toguei, o cicioso Snr. Dro· 
mildo Borelbo, pe<;onheto reptil , que se ni.ío deixou 
esmagar para un1 canto, .pois, con1 descaro, intro
metteu nestas paginas a sua repintada figura. 

E ra u1n viuvo, se1n filhos, ex-fazendeiro e111 Juiz de 
Fóra, vivendo, ao te1npo en1 questáo, livre de nego· 
cios, e gra<;as aos alugueis de dous rendosos pre
dios. O narcisisn10, e.01 artísticamente rcjuvenescer· 
-se, ne lle encontrou ucn sobrenatural cultor 1 Desde 
6 da nianhá, sentava-se e1n frente ao espelho, e, 
cercado de navalha, pincel de barba, utensilios para 
frisar, aguas virtuosas, cincturas para tingir, cosme
ticos, macias escovas, tesouras, esponjas e perfu1na
dores, ni.ío consentía en1 apressurar-se, só se levan
tando, depois que um refrigerante «basta!» lhe roc)ava 
os canninados labios, coma prazenteira seguranc;a ... 
de que n1elhor, fora in1possivel ! ,Que outros se affli
gissem con1 o en1bellezamenro de pra~as e ruas, d~ 
jardins e logradouros, de portos e esta<;óes de estra· 
das de ferro; incorrerian1 na sua risora, pois advo-

1 

• 

© Biblioteca Nacional de España



• 

168 A MAIS ENCANTADORA MULHER 

gava, que a ben1 entendida caridadc pela propria 
casa comci;a, náo dando largas para aquelles desper
dicios de vista, de zelos e de intelligencia. 

Optin1an1ente conservado, apesar dos 57 já fe ítos, 
era un1 assiduo freque ntador de theatros, e se sin
gularizava pelo collete e gravara brancos, lustroso 
chapcu alto, sobrecasaca prcta, cal<;a de casimira 
escura, e cravos de d iversas cores ao peito. Pela un
decima vez seguía pai'a a Europa : ao seu ver, po
rén1, cifrava-se todo o velho continente no miraculoso 
Pariz; certeira setta, vinha até a franceza capital, 
ahi apenas se dc1norando de 2 a 5 111czes, e, antes 
que o hinverno dcsponctasse, torna\·a á patria, ao 
aprazi\·el Cosme Velho, arrabalde, que sublimara o 
paraíso terrestre, e onde dispunha do pequeno chalet, 
e111 que mysteriosamente residía. 

En1bora muitissi1no besbilhoteiro e da 111ais in
corrigivel leviandadc, dissimulava, entretanto, com 
tal finura esse irritante defcito, que mantinha innu
n1eras, honrosas rela<;óes, asseverando gosar da pri
van<;a de tanta gente grada, que nem ten1ia em que 
nisso o ultrapassassem. Já se preve o atrcvimento 
da bazoffia; n1as tamben1 náo deixa de ser exquisita 
realidade, que a todo o n10111ento estivesse a cun1-
primentar, con1 certo dese1nbarac;o, e a ser affavel
mente retribuido. 

Para fins de dezen1bro de 1900, entregaran1 á 
D. Irma un1a longa e 1ninuciosa car ta de D. Lucia; 
dahi destacarei um trecho, cuja textual reproduc<;áo 
faz-se necessaria: 
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« .. . Quasi 1ne ia esquecendo de te communicar, 
que Pedro adquiriu 1nais un1 bon1 predio, na ruá 
P rin1eiro de i\'larco. Pertenceu ao Snr. Dron1i ldo 

' 
Botelho, q ue honte1n casualmente comnosco jantou. 
Q ue parlapatáo espectaculoso, divertido, e, ao q ue 
se inculca, be1n infornJado ! E' Luna gazeta a1n
bulante ! Tanto foi ragarelando sobre um ror de 
crearuras, nossas desconhecidas, que espraipu·se, 
afi na!, sobre o prezadissin10 Dr. Luvirno Franco. 
In1n1ediata n1ente nos cruzán1os, eu e Pedro, un1 
forre p iscamenro, para q ue nos con ti vessen1os, e 
nada p revenisse1nos, de que era pessoa da nossa. 
1naior considera<;iío; 1nas o linguarudo tal nao per
cebe u, e enrornou un1a catad upa de novidades ! De~ 
clarou-nos, que está en1 brasas, para que volte o seu 
inseparavel a bordo, con1 que1n estreita ra tamanha 
camaradagen1, que o protegeu em un1a in1portante 
victoria, prestes a ser alcan<;ada, pois insis tiu co1n 
o Snr. Propercio i\'l endes, es tancieiro no Rio Grande 
do Sul, para que annuisse ao casan1ento da unica 
fi lha, D. Phrosina, con1 esse seu caro confidente. 
Garantiu-nos, que ta l consorcio será cerro; que elle, 
Dromildo, esprei tara, de_sde principio, todo o gen
ti lissimo namoro; que con ta coin especial convite 
para o brodio, e que j á encon1mendou ao verseja
dor Cesaltino de Castro un1 n1i1noso epithalamio; que 
rece beu participa<;iío do dicto S nr. P ropercio, de 
q ue fixaria domicilio aqui no Rio de .Taneiro, o que, 
sem duvida, só pode ser , para que náo prejudique 
a já assentada clinica do futuro genro. Quando ape-
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nas lhe perguntei pelo essencial, pela indole da n1oc;:a, 
.adduziu, con1 vi,iacidade, que era Lun prodigio de 
belleza, com adn1irandas prendas e a rnais solida 
fortuna. Ben1 sabes, n1inha enná, quanto eu e Pe
<lro estin1an1os o Dr. Luvirno: si, pois, descobrires 
tun ensejo de lhe dares, se111 indiscre<;áo, os nossos 
s inceros parnbens, isso ao teu maior cuidado confia
remos. Suspeito nos pnreceu o intonnante; n1as; 
<\º que elle assevera, tao liquiJo é esse enlace, que, 
per occasiiío de juncros visitaren1 a torre Eiffel, tes
ten,1unhou, co111 agua nn bocea, o feliz n1ornento, 
e1n que ahi os dous apaixonados riraratn o retrato, 
-con1 as n1áos dadas e un1 surriso de expressiva ter
nura .. . » . 

ln1agina-se, quanto esse topico, supra transcriplo, 
foi objecto de intin1a discussáo no palacete da A venue
· Hoche ! T endo ficado resolvido, que D. Justa bus
caría urna opportunidade, para cautelosan1ente ta
ctear o escabroso terreno, ainda o Snr. Paulo gra-. 
ven1ente accrescentou: 
- Niío 111e adn1iro, de que nada nos tivesse elle re
velado. Fa!ando 111uito, externa o doutor pouquis
s imo, sobre o que por dentro lhe vai. Sempre notei, 
que é systematicainente precavido, e, pnra que niío 
d izer, quanto sin to? gósto disso, sen1 lin1ites ! Casa
mento é negocio de supren1a seriedade: só ten1os o 
direito de o annunciar, q nasi na vespera. Detesto 
esses pacholas, que por ahi fonniga1n , a repetir-nos, 
que no decurso de un1 anno . . . ou talvez de vin te ! 
pretenden1 desposar esta ou aquella! Pobres n1o<;as ! 
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Sií<;i logo postas á rnargen1, perdendo por vezes boas 
occasióes, excellentes partidos! 
- Bravo, bravissin10! (exclamou D. Irma). E, pas
sando á nossa entalai;áo, já foste auctorizado, a cre
dita res os 50000 francos? 
- Que sonho ! Sen1pre o mesn10 homem, a mesn1a 
superior an1abilidade, o n1esmo altivo desprendi-
1nento dos seus 1nateriaes intcresses ! Si está, ao que 
n1ostra, valentemente se dedicando á urdidura da 
. pro1nettida conferencia, nen1 por sombras a liude ao 
nosso pren1io. Ta1nbe1n já 1ne decidi pela idea, de 
n1e nao afoutar: esperarei pelo dia seguinte. ao da 
batalha, para que, em delicadas linhas, lhe quein1e 
os n1eus ultin1os carruchos. 

Apparecendo, a esse tempo, o Dr. Luvirno, logo a 
geral palestra sahiu desse terra-a-terra, pondo-se ao 
largo, e singrando por vasto pégo. Ladeava-o, con1 
subti leza, D. Justa, e, a proposito da decantada ins
pirai;iío, que costuma bafejar as excepcionaes n1en
talidades, ensaiou esta investida: 
- Confesse, que ser-me-hia in1possivel a escolha de 
uni assun1pro, n1ais do seu recondito anhelo; até pa
rece, que adi vinhei a excelsa situac;áo, de quem suppo
nho, que anda especialissi111ar11e11te inspirado. 
- Que con1prido adverbio ! E assin1, con1 esse nie
ta! de voz, con1 que o sublinhou, fori;a-me, a que 
¡ne declare ... extraordinarissin1a111e11te perplexo ! 
- Sem a minin1a raziío (proseguiu, surrindo, a in
terlocutora). Ainda ninguen1 se len1brou de susten
tar, que, para tun solteiro, seja un1 crirne ter open- ' 
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san1ento na eleita, que o arrouba, e que, em thema 
táo adequado, fornecer-lhe-ha possantes asas. Si das 
·n1usas se valia1n os poetas anrigos, pedem n1uitos 
oradores n1odernos corage1n á dama, que lhes alan
ccou o cora~áo, e desse 1nodo perpetuan1, quanto 
fez a de licia da epocha n1edieval e da cavallaria an
dante. 
- Fossen1 as suas sybill inas· palavras re1notamenre 
exactas, e náo n1e seria dado d iscursar, pois carece 
de definida fórn1a, quen1 me deverá con1pellir; por 
isso, a sin1ilhante abstrac~áo pintan1 vendada, com 
alfanje na dextra e balan~a na sinistra. Sabe, que 
venero os presentes, e que fora de tolo a viso, que, 
nesta casa, 1ne involvesse eu en1 impenetraveis re
fo lhos. Náo está longe a noute, en1 que todos veri
fiquen1, que, si cenho qualquer inspiradora, cun1pre
-1ne procural-a e1n tristes sitios, erguer a lousa de 
un1 sepulcro, pedir-lhe, que surja, depois de inhu
mada por quasi un1 seculo ! 

Pae, máe e fi lha se entr'olharain, e en1mudece
ra1n . Nlas, de u1n relance, comprehendeu o doutor, 
que persistia algo latente, e julgou de seu cavalhei
risn10 vir en1 prompto auxil io : 
- E ia, si .sáo meus amigos, náo exercite1n descabi
das cerimonias. Enxergo, que me encobren1 un1 
qualquer mysterio, que náo posso devassar, e quando 
melbor fora, que concedessem ü minha perspicacia 
algumas condi~óes de n1ental-o. Porque, dess'arte, 
me reriran1 u1na conñan~a, con1 que n1e teen1 favo
recido? 
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- Dar-lhe-hei (interveiu o Snr. Paulo), a mais co111-
p leta satisfac<;:áo. CG>nhece-nos de sobra, para nao 
admitti r, que arremedemos gracejos, que se torna
ram co1nmuns e1n sociedade . Con1 certeza exrranhou 
as phrases de Justa; mas ignora o en1bara<;:o, ern 
q ue .se debate a n1inha pobre I rn1a : está encarre
gada, de !he apresentar Íe licita<;:óes, e vai palliando 
esse transe, á vista do silencio, e1n que o doutor se 
enclausta·a, e sou o pri111eiro a applaudi r . Rogo-lhe, 
que accei te a nossa desculpa, e o protesto, de que 
nunca n1ais nos approxin1aremos, do que tiver pri
vado character. 
- Cada vez menos entendo, e niais folgaria, si 
franca1ne nte especificassem, de que é, que afina! 
se tracta . 

Adeantou-se D. Irn1a, e do bolso tirando as folhas 
de papel, escriptas por D. Lucia, dobrou-as pe lo 
poncto, que interessava, e offereceu-as ao enleado, 
para que por si lesse, quanto !he dizia respeito. 
Assim elle o fez, co111 caln1a, sen1 visos de surpresa, 
e, ao restitui r o autographo, foi <leste modo resta· 
belecendo a verdade : 
- Obrigadissimo. Q ue esse Snr. Dro1nildo 111e pa· 
1·eceu um velho gan1enho, da n1aior presun1p<;:áo e 
da 1nais insupportavel inconveniencia~ bein percebi, 
desde o nosso prüneiro día de estada a bordo, e, 
por isso, logo o fui obrigando a un1a isolante d istan
cia, quanto á n1inha. pessoa. Acabo de certificar-1ne, 
de que me náo tenho de arrepender de retrahido 
para con1 o audacioso enredador. O cavalheiro, a 
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que elle se refere, é de austera nobreza d'aln1a, e 
a Exn1a. filha u1na attenciosa senhorita, digna, a to
dos os títu los, de geral acataniento. Devo natural
mente esti1nal-os, porque, durante a viagem, fora1n 
benevolos para con1n1igo; mas o positivo facto é, 
que estou en1 má parada: preoccupado co1n n1allas 
e entretido com despedidas a uns e ourros, a quasi 
todos esses co111panheiros con1111uniquei, qua! o es
rabelecimento, onde en1 Pariz n1e encontrariam; ao 
passo que, tendo perdido de vista aquelles genero
sos rio-grandenses, nem !hes pude significar os 1neus 
votos de felicidades. Ser-n1e.hia providencial un1 
reencontro, nesra in1n1ensa cidade, para que a an1-
bos pedisse perdiío da 1ninha involuntaria falta; táo 
caipora, entretan to, que náo 1nais os topei, nem 
niesmo de longe, ou por entre as ondas de povo, 
que diariamente arravesso. 
- Quer (indagou o Snr. Paulo), que n1ande un1 dos 
111eus en1pregados percorrer os principaes hoteis ? 
Provaveln1ente descobrirá o pat:adeiro dos seus ami
gos. 
- Para que? Si succeder, que forruiran1ente os re
veja, defender-n1e-hei contra qualquer injusta i1n 
pressáo, que pae e fil ha ainda conserven1; e si nao, 
paciencia! tenho certeza, de que ta1nbe1n me náo 
caberá a paln1a, que os niais escrupulosos jamais 
conquistaram neste mundo. Tudo, quanto imploro, 
é, que nao liguem o 111iniroo credito ªº in1pudente 
iu.ventador, e que, ao escrevei::em_ a D. Lucia e ao 
Snr. Pedro, n1uitissin10 lhes agrade~a1n a cordeali-
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dade das intenc;óes, 111as que, sob a n1inha palavra 
de honra, náo hesirem em capitular de falso o re
bate, que de tal tro1nbeta escutaram. 

Mais geral e profunda náo poderia te r sido a con
vicc;áo dos tres ouvintes, para quem continuou O· 

Dr. Luvirno a ser considerado liberrin10 passaro. 
No intuito de desfazerem qualquer mau effeito, que: 
sin1ilhante conversa houvesse produzido, baldearan1-
-se completa1nente para o que, a esse ten1po, os 
absorvia, isto é, os aprestos para a noure de 10 de 
janeiro. Como si &ahissen1 de un1a sof!ocante alcova 
para um fresco terrac;o, ahi todos se sentiran1 á von
tade, e mantiveran1 un1a ani1nada t roca de ideas, até. 
que, na prin1eira pausa, enunciou D. Justa este pe
dido : 
- Levante, doutor, un1 .nadinha desse espesso veu, 
em que nos ten1 oe:cultado a sua intenc;áo; tanto. 
n1ais, que fiquei curiosissin1a, depois do que táo va
gan1ente nos preveniu. Vai resuscitar urna illustre: 
fa llecida? Diga-nos, ao n1enos, quem é. 
- E is um caso, en1 que preciso ser de estricta re
serva. No que concerne a parte litteraria, o deleite 
da festa é esperar por ella·. Passcm alguns d ias, e 
o resultado de todas as n1inhas fadigas náo corres-, 
ponderá á sua expectac;áo. l\ll ais fuja de trahir o n1eit 
segredo, maior ten1eridade arn1azenarei, para o tre
mendo certame. 

Apenas proferiu essa evasiva, teve a scena de 
111udar, co1u a chegada do Dr. Armindo. Havendo. 
alcanc;ado seis ¡uezes de liccnc;a, para tractamento. 

• 
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de u1n excesso de saude, estava elle no auge do 
contentan1ento. Feita a apresenta<;:áo ao Dr. Luvirno, 
logo 1nani festou D. Jnna o seu d esejo, de que an1bos 
-cncctasse111 indissoluvel an1 izade: 
- Desde que f·es tabeleceu Justa, entrego-lhc, caro 
douror, este irrcquieto rapa~, que se acha orficial
mcnre infermo. Náo o abandone um só 1ninuto. 
- Náo lhe negarei receituario, apenas se me clareie 
o diagnostico, que parece difficil. 

Ao cabo de algum tcn1po de raes cortezias, dous 
.grupos se foran1 insensiveln1ente constitu indo : u1n, 
forn1ado pelo medico e pelas duas senhoras, e o ou
tro, pelo secretario de J ega~ao e o progenitor. E1n
pcnhando-se estes ultimos em particular colloquio. 
náo tardou, que o filho exhibisse urna carta. To
n1ou-a o Snr. Paulo, leu-a entre curtidos enjoos, e, 
á meia voz, foi avisando: 
- Náo ten has n1edo, de que te compron1etra; é um 
mo~o de conta, peso e n1edida ; dá-me essv cavilla
<;áo, essa 1niseria, e passc1nos a conversar co111 os 
dcn1ais ; con fia cn1 1nim. 

Ao vircm para juncto daquellcs tres, dirigiu-sc o 
capitalista ao seu visitante : 
-J<i reprimi nauseas; rogo-lhe, sem embargo, que 
leia airo, para nós todos, este pedacinho do punho 
do Dr. Dilorreno Purxidcs. Nao se espante, de que 
esrc n1eu joven entrctenha correspondencia con1 
sanctos da corte celeste e co1ll poderosos dcn1onios 
do averno. 

Com inflexáo, que punha cm devido relevo as 1na-
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nhas do mephistophelico missivista, foi o Dr. Lu
virno repetindo este indicado periodo : 

• .. Deploro, que náo houvesse acceito o meu pa
ternal convite : estaria hoje o rneu talentoso Dr. Ar-
1nindo Forres entre os nossos in elhores deputados 
federaes. Olferec;:a-sc novo ensejo, e cumpri rei opa
criotico dever, de voltar á sua porta, com maior ani
mac;:iío. e muito outra insistencia. Si para mím naqa 
quero. si nunca assurni parte acti,·a na política, por 
me haver con1·enído em exclusivo apostolo dg di
reiro, orgulho-n1e, de que scn1pre fui , sem jhctt\tJ, 
cias, um enthusiastico protector dos mais esp~?i.11; ' 
c;:osos espiritos do nosso adorado paiz. A innun1eras, 
appell arei para a seguinte prova, ainda en1 prepnro : 
bem sofrego estou, de que regre~se o Snr. Proper
cio i\ lendes; náo o conhec;:o pessoalmente, mas farei 
o sacrificio de ir imporcunal-o, e de ensinar-lhe, o 
como poderá obter a eleic;:áo do Dr. Luvirno Franco, 
a ser exacto, o que n1e garantiu o 1neu servi c;:a l com
padre Dro1nildo Botelho, isto é, que csse dicto me
dico, por queD1 un1a vez já tercci contra ferozes 
inin1igos, se vai casar com a filha do dicto e riquis
simo cstanc1e1ro.• . 

Entregando o astucioso papelucho, disse o doutor. 
com eloquentc surriso : 
- Ao n1eu cuidado, D. !rrna, ficará o tractamento 
de scu fi lh~; sei agora, de que molestia soffre : é 
dilo1·/ e11ile c/u·onica; si o 1nicrobio da peste nao re
siste ao deseccamento e aos raios do sol, tudo.quanto 
convern , neste caso, é entupir os ouvidos, de 1nodo 

12 
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que absoluta1nente náo ouc;an1 ao corruptor, e, ou
trosim, bem fechar, ben1 recoser, á linha crua, os 
intersticios da bolsa, i1npossibilirando o escape, de 
um real que seja. 

. . 
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A magna festa, 

Tres dias antes da auspiciosa reuniáo, o palacete 
da Avenue-Hoche só se abriu ao pessoal, incumbido 
de adornal-o, de cuidadosamente preparar, quanto, 
com mestria, se planejara. O unico extranho, com 
livre accesso, foi o Dr. Luvirno, sen1pre bem appa
recido, vis to que o consulta va1n en1 muita emergen
cia, e até, em qualquer detalhe, com elle querian1 
marchar de accordo. D. Irma e os filhos náo tinham 
u1n instante de repouso, e, ao volver dos seus nego
cios, egua) febre tambem do Snr. Paulo se apos
sava. Tanto dil igenciaran1, que, conseguira1n preli
bar a satisfactoria sensa~áo, de veren1 rudo em seus 
logares, excellentemente disposto, náo carecendo de 
providencias no momento, en1 que attendessem aos 
seus convivas, que deveriam retirar-se penhoradis
sin1os, levando indelevel saudade de tuna noute ex
cepcional. 

Na 111anhá 9e ro de janeiro, ás pressas e para u1n 
ultiino arranjo, surgiu o solicito conferenciador. 
;\ccon1panhava-o uin operario, que, con1 o atixilio 
dos criados da casa, transportou, de u1na carreta, 

,lt1 ,,,,. 
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dous volun1es, que parecian1 de grande peso. Entra
ran1 directa.mente para o saláo, e, no centro deste, 
erigiram u1n gracióso pedestal de n1annore m ultico
lor, sustentante de un1 busto alabas trino, do cinzel 
de notavel artista. E1nquanto ren1ovia1n papeis, pa
lhas e sacquinhos de areia, que rinham servido de 
coxins, foi o Dr. Luvirno reinvolvendo, artistica
n1ente, aquella figu ra e1n riquissimo e branco chale, 
que, por especial encon11nenda, recebera da Hespa
nha, e conchegando, a alfinetes de ouro, todas as 
dobras desse custoso veu. Só entáo reclan1ou, que 
as duas senhoras até all í viesse1n, e gentilinente lhes 
disse : 
- Deixo a ambas a vigilancia, de que ninguen1 ro
que . .. neste poncto interrogativo. 'fracta-se, con10 
veem, de u1n traballlo de e.sculptura, sen1 palavra, 
que o explique; peyo, desde já, pern1issáo de o offe
recer a D. Irn1a, para que nunca se esqueya da n1i 
nha insípida confere ncia; quanto ao chale, que, por 
ora, o esconde, antes que cu suba ao 1neu posto. 
deve ser recolhido por D. Justa, a quem rogo, que 
para si o conserve, en1 n1emoria das d ifficu ldades. 
em que n1e precipi tou, co1n a designayáo do sublin1e 
assu1npto. Cerro de que, quanto ousei solicitar, me 
vai ser generosan1ente concedido, preciso ver o Ar
n1indo, para un1 rapido abrac;o, e seguir, a por e111 
ordem todos os meus a pe trechos; ás 7 da noute, náo 
desertarei o campo de bata lha . 

Nada, dentro do palacete, restava a ser concluido. 
, exhibindo o ní tido saláo o n1ais appropriado e des-
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lu1nbrante aspecto. Que1n den1orada1nente o exami-
nasse, náo desencantaria un1a falha; fora, com o 

' n1elhor successo, ensaiada uma profusa illun1ina<¡áo 
electrica, e, contra o frio ·mez reinante, perfeito era 
o systen1a, co1n· que seria distribuido o calorico, 
111antendo egua! e aprazivel temperatura. Das enfei
tadas guarni<;óes das cinco janelas, que davam para 
a avenida, descian1 fin issimas cortinas, e, en1 frente 
á do 1neio, elevava-se un1a eng~nhosa tribuna, sin1i
lhando cesta de flores artificiaes, a accenderen1-se 
de n1odo que, de todos os lados, ficasse o orador 
em urna lu1ninosa exposi<;iío. Con1 sessenta centime
tros de alto e qua si dous n1etros de largo, u1n es
trado beirava a parede traseira, seguindo pelas la
teraes, até a distancia de tres guarros, forma ndo 
L1111a superior plataforn1a, e inscrevendo, a que infe
riormente jazia; nesta, dezenove poltronas, de da
n1asco .amarello, para as senhoras, e naquella, vinte 
e cinco, da mesma fa zenda. verde, coro destino aos 

· senhores, separava1n-se por n1esinhas de charáo, co1n 
jarras cheias de escolhidas rosas. Os desenhos da 
nova, fofa e luxuosa tape<;aria convergian1, indo 1nor
rer, onde se levantava o proeminente ornato, alli, 
ha pouco, installado, e que a pino recebia o darde
jamento de u1na enor111c estrella, do recto pendida, 
qual aclaranre foco, de linda originalidade. 

Para ,trás desse saliío, v'ian1·se, á direita, o gabi
nete das dan1as e o dos cavalheiros, e, á csquerda, 
un1 oblongo e alegre buffet, onde uniforn1izada cria
dage1n serviria, no intervallo após a conferencia, 

-
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café, chá, chocolate, refrescos, licores, biscoutos, 
doces, tudo que consentaneo é a um ligeiro repasto. 
l\1ais para o interior, tremeluzia, com os seus crys
taes, porcellanas e talheres, o esplendido saláo da 
Jauta ceia. Deveriam, desde o inicio da parte litte
raria, vir medrosan1ente espiar aquelle festivo re
cinto os brandos e afinados sons de un1a orcbestra 
de professores, que se revezassem, e, se111 interru
p¡;áo, 1nantivessem u111 collar de perolas, con1posto 
por selec~óes dos inelbores trechos do Barbeú·o de 
Sevilha, No1·n1a, Senzil·an1is1 Othelo, Ce11ere11tola, 
Ga.'{'ª Lad1·a1 Son1nan1bula , e outras operas, en1 
voga -no con1e¡;o do seculo x1x. De cuidar do bon1 
exito dessa disti_nctissin1a Jen1bran¡;a se encarregara 
o Dr. Luvirno, que foi fel iz, cm se ter aberro con1 
Mr. Charles de i\ilontillard, intelligente batuta, que 
soube coinprehender o deleitoso e secundario fio1 
visado. Em derredor e exteriorn1ente, ra1nbetn o 
magnifico predio, por sua caprichosa ornan1enta¡;áo, 
attrahia os olhores de todos os transeuntes. Si a cri- · 
rica 111ais rig ida can~ava de esquadrinbar ucna in1-
propricdade; ou um esquecin1enro, saliente-se, que 
os pro1norores desse do1nestico regosijo náo poupa
ram nen1 tino, ne111 despesas, para que rudo attin-. . 
g1sse ao n1a1or apuro. 

Eis o rexto das iinpressas carras: 
«lrn1a e Paulo Forres, festejando, en1 a noute de 

ro de janeiro de 1901, o anniversario natalicio do 
seu filho Annindo, e sendo, nesse cordeal proposito, 
inestin1avehnente coadjuvados pelo seu amigo, illus-

-
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tre medico e brilhante orador, o Dr. Luvirno Franco, 
teem a subida honra de rogar o vosso compareci

mento. 
•Progran1rna : ás 7, far-se-ha o dicto cavalheiro 

ouvir, sobre o poncto: A 111ais e11ca11tadora 11111lhe1·. 
Após o discurso, in tervallo, para u111a leve refeictáo 
no buffet. Segue-se um geral debate. Findo este, 
urna ceia será servida a 44 pessoas. 

e Pedem-se decote e casaca.• 
Nenhum, dos contemplados coma supra transcri· 

pta merce, deixou de apresentar-se. E assin1, pouco 
antes da hora, successivas carruagens foram parando, 
e dellas sahindo, quantos abrilhantarian1 o resplen
doroso saláo. Desembara<;adas de capas e sobretu
dos, náo tardou, que fossen1 vistas, ero suas respe
ctivas poltronas, as seguintes personagens de diver
sas nacionalidades: os francezes, Joseph Yzard, o 
Dr. Cyrien de V-ignot, i\'l me. Adele de Vignot, i\111es. 
Rose, Félicie e O livia d' Archaux e o Coronel Fran
<;ois d'Archaux; os britannicos, Thomas L intock, 
James Gradvvell e 111iss Hilda Gradwell; os allemáes, 
F ranz Bre111ich e Senhorita Sophia Bre111ich; a di
namarqueza, i\1n1e. Uh la Dassen; os hespanhoes, 
D. Pedro Ugalde e Senhorita Piedad Ugalde; o 
suisso, Ernst Pauler; os italianos, Angello Forcelli 
e Signorina Brena Forcclli; o hollandez, Salomon 
Tirguin; o belga,. Joscph Doreau; o sueco, Dr . J. 
l.Vlardsen ; o russo, Yvo Spoltoff; os portuguezes, Ro
mualdo Arruda e Si te no Bastos; os norte-americanos, 
Mr. Robert Leedgers e Mrs. Edith Leedgers; os 

• 
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argentinos Antonio Ramirez e Snra. D. Elena Ra
mirez; o chileno l:lafael Castillo; o u.ruguayo Adriand 
Aguilera; e os brasileiros, Snra. Irma Forres, Sen'ho
rita Justa Forres, Dr. Armindo Forces, Dr. Urbino 
"furvo, Snra.' Ida Turvo, Snra. A1nerica Silvares, 

• 
Senhoritas Violeta, Vanda e Victoria Silvares, Joáo 
iVlorino, Snra. Cora iVlorino e Dr. Tis111eno Veiga. 
Fóra do recinto apenas ainda se conservavam os' 
Snrs. Paulo Forces e Dr. Luvirno Franco. 

la a conferencia ser feita en1 francez, e, os que 
foram declinados, náo só conheciam oprin1a1nente o 
idion1a de Sarah Bernhardt, 1nas pri111ava1n por es
merada educa<;áo e poderoso intellecto. ln1mensa 
cciutela havia tido o chefe da casa. Para que náo 
denegrisse tantos sacrificios juncros, renninante1nente 
resolvera arroscar susceptibi lidades desta, ou da
quelle. Be1n sabia, que todos qucre1n convite para 
um sarau, n1as que raros se ilnpóe1n o dever de 
contribuir para o realce do n1es1no; e, por isso, a 
organiza<;ao da lista supra havia sido objecto de real 
intransigencia, no tocante ás suas restrictas rela<;óes 
c1n Pariz. Insinuou-se-lhe urna especie de horror, em 
ad1nirtir uma só dessas abou1ina veis crea turas, que 
nunca apprenderan1 a escutar, a se embeber etn un1 
espectaculo, ou, pelo n1enos, a se reprin1ir, náo per
turbando os de1nais, com bocejos 1nal disfar<;ados, 
com surdos apartezinhos, con1 incivis coxilos, ou con1 
quaesquer niquentas mostras de impaciencia. A sua 
observa<;áo da pura verdad e o ha via instruido, de 
que pullulam, nas n1elbores rodas, tao in1plicantes 
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viventes, e em occasióes, em que lhes cumpre mui 
diverso procedimento; positivos descarados, que es
colhem o meio de un1 acto, para atravessarem urna 
platea; que, peranre u111 fcrctro, náo rrepidan1 cm 
cochichar ao vizinho u111a parva chala~a; que ro11-
ca111, a so111no solro, quando u111 abrasado padan1e11-
tar arrebata aos n1ais exigentes; que, n'uma solen
nidade, de chofre se fingem infennos, para, no es
gueiramento em poncrinhas de pés, se ligarem im
portancia; que prorompem e111 besriaes sonidos, 
quando fa1nosa cavarina está sendo genialmente in
terpretada! Deverian1 pairar pelos ares invisiveis 
raios, dorados de raciocinio, e ·que, a teo1po e con1 
despiedade, prosrrasse1n si1nilhantes 111aroros; em 
falta de tal repressáo, só n1esmo un1 preservador 
expurgo. :\lerece imitadores o Snr. P aulo Forres: 
jurou, que, naquella noute, náo senrir-se-hia indi
gnado com a presen~a de nenhum specimen desses 
aristocraticos .fl.agellos, e, de facto, náo lograram 
elles un1 irreflectido ingresso ! 

O quilate, dos que alli fruian1 un1a insoli ta i1n
pressáo de n1agnificencia, attestava-se nos n1enores 
actos. Si, co1n a míra no the111a, que ia ser venti
lado, e em face daquelle involto blocco sobre un1 
pedestal, para logo se lhes agu~ou a curiosidade, 
nada entre si conversaram, no intuito de decifrarem 
o 111ysterioso enfeite; e, ass im, nen1 111esmo esse in
timo prurido en1 nenhun1 transpareceu, e todos fo
ran1 guardando a con1postura dos que, cm tacita e 
lou~ii jovialidade, sabcn1 incensuraveln1ente esperar . 
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~aquelle esclarecido gremio penetraram, ás 7 pre
cisas, os· dous unicos ausentes; d irigira1n-se para 
juncto do marn1ore, tomando a paJavra o Snr. Paulo 
Forres : 
- Tenho o niaior prazer, n1inbas senhoras e 1neus 
senhores, em vos apresenrar o n1eu amigo, o Snr. 
Dr. Luvirno Franco, urna gloria das sciencias niedi
cas e das bellas lenras da 1ninha patria, o Brasil.' 
Ignoro, con10 nos dará a feliz opportunidade, de lhe 
admirarn1os o e levado talento e os vastos estudos; 
convido-vos, poré1n, a o favorece rdes co1n o silencio, 
de que carece, e, só no fim, a o applaudirdes, como 
vereis, que se vai tornar de justi<;a. 

Inclinou-se o doutor, en1 signa! de reconhecin1ento 
por t~o honrosa fala, e, in1 perceptivelmente asse
nando á digna filha do apresentante, mais nao lhe 
disse, para que ella se adeantasse, e fosse reco
lhendo alfinetes, até retirar o chale de sobre a es· 
culpida pedra. Ficou, quanto possivel, desvendado 
o segredo: esta va patente un1 subcrbo' eolio, donde 
e1nergia bellissin1a cabe<;a de mulhcr. Para os res
pectivos logares seguiram D. Justa e seu pae, e 
para a tribuna o orador, que ahi sen1 de1nora as
somou. 

Trajava fina, correcta e bem talhada toilette de 
baile, e do seu todo diffundia-se a n1aior distinc~áo: 
o pretissit110, levemente ondeado cabello e o negro 
bigode contrastavan1 coma a lvura de un1 rosto oval, 
onde relüzian1 olhos grandes, 1nui parecidos aos 
admiraveis, co1n que a natureza dorara a indirosa 
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progenitora. Longe de antipathica, a sua tranquil!i
dade captou geral agrado, por nada ter de arrogan · 
cia, e tudo de quen1 se arrima nos benevolos juizes, 
e na serena consciencia, de que a materia havia sido 
profundamente revolvida. Allí náo estava de pé um 
simples corajoso, affeito a vestir de sonoras expres
sóes u1na enfiada de pensa1nentos vulgares, mal ali
nhavados; mas sim um severo analysta, que, ao !he 
ser proposta a questáo «A 1nais encantadora 1nu

lher•, fugiu de diluil-a por ca1nbiantes divaga~óes, 

preferindo incarnal-a em u1na individualidade, do seu 
antigo e favorito culto, chan1ando, pois, a si o pe
noso trabalho de exunio critico, que, dentro de um 
molde indestructivel, houvesse de vazar uma escru
pulosa biographia, exempta de inverosirnilhanc;as e 

·irreverencias, supprida e1n suas !acunas e falsas ver
sóes, den1onstrada e1n sua inexcedivel superioridade 
e edificante belleza. Por contar com o sazonado 
fructo de pessoaes e longos esforc;os, que lhe minis
travan1 títulos de n1estre, adivinhara, que iria forne
cer muita inforn1ac;áo valiosa, desconhecida, e natu
rahnente resun1ir os desejos dos organizadores da 
magna festa. 

Surpresa por surpresa 1 Si con1 cha ve 9e segu
ran~a fechara o Dr. l,uvirno, o con10 pretendía en· 
treter os ouvintes, nada, a seu turno, revelou a fa-
111ilia Forres, sobre quem estes seriam. E, por isso, 
intensa fo i a lisonjeira i1npressáo do orador, ao re
lancear os olhos por sobre os dous se1ni-circulos de 
rostos, que irradiavam peregrino merito; o primeiro, 
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de rcspeiraveis damas decoradas, ostentando pre
ciosos vestidos e a mais intelligente attitude ; o se
gundo, de bemquistos cavalheiros, em sua quasi 
rotal idade, de un1a invejavcl illustra~áo. Con1prehen
deu de subito, o que devesse ser um ideal areopago; 
ero vez de tremer, com 111uito maior calina resfol
legou. 

Essa desusada fleugma e aquelle silente busto, 
que se náo definia Juno, Juliera, Cecy, ou qualquer 
curra fic~iío, superexcirava1n a anciedade dos cir
curpsranres. Fizeram estes absoluto silencio, apenas 
o conferenciador dcsdobrou as tiras de papel, que 
!he deviam soccorrer a estupenda 111en1oria, e pre
veniu, de que, evitando un1 arrojado improviso, de
clamaria un1 panegyrico, previamente escripro, mui
ttssimo revisto; pelo que, quanto nellc asseverasse, 
rivcssem pela summa de largas medira~óes e de im
parciacs pesquisas. Terminou a breve advertencia, 
por pedir encarccidan1ente, que fossem guardando 
quaesquer duvidas, a fi1n de que, na segunda parte 
do litterario progran11na, todos o honrassem com 
apertada argui~iío, pois só de tal modo poderia o seu 
pallido discurso adquirir for~a e campar de ampla-
1nenre esclarecido. 

Callou-se; e, comprimindo a campainha clcctrica, 
que avisaria os afastados professores, sob a batuta 
do 1naestro Nlontillard, con1e~aram de vi r enchendo 
o perfu1noso recinto longinquos, suavissin1os sons, 
que fizeran1 esquecer este barulhento va lle de per
petuas n1iserias. i\1udando de intona~áo, e subindo 
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ao fastigio de um sobranceiro artista, na palavra 
Iimpida, nos meneios nobres, e no gesticular exacto, 
ao seu consciencioso e sofrego auditorio dirigiu-se 
finalu1ente o Dr. Luvirno Franco. 

' 
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A conferencia 

'E O • • • ' • 'A•• ., '"/. ~ j'~(> p.?~ ~;,•~ G>!J.<t>; 407.? 1TUt•:~Gt'l 1 
ro. /,,1 ÍTI ·f<ll pl·1 Y.t-JO'!I ivl T?tai·1, iiJ.).o Si ir~. 

1\ÓT~? iyW•1 i~iw, @~ p.ot Sox.?~ t~·J«t ~f'lo-Td. , 

(Jnfundem.me <tS porws do Averno a mesma aversao, que 
aquelles, que, pensnndo de um modo, se pronunciam 
de um outro. Por isso, apenas d irei, quanto sin to, que 
é o melhor. ) 

Homero- Jliad.-11 canto JX, discurso de ¡\chille$. 

. Respeitaveis senhoras e senhores - «A nzais en
cantadora 1nullzer» é o the111a; com que me cabe a 
honra, de vos entreter a atten~áo. Com elle, un1 
Paulo Janet ver-se-hia em amplissi1no, en1 appara
toso scenario, para que, ainda urna vez, co1nprovasse 
a sua agudeza de exin1 io synthetizador. Sabeis, que, 
to1nando as mimosas abstraccóes «A dona de casa• 

' 
e •A filha», logrou esse illustre philosopho discor-
rer brilhante1nente, ao maximo contento, de quan 
tos o ouviran1, ou o leran1; por isso, nen huma du
vida, de que ultra-ufano agora se sentisse, si desta 
tribuna vos hóuvesse de ensinar, a construirdes un1 
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feminino archerypo, dentro do qua! os n1ais consa
grados requisitos, as n1ais basicas perfei<;óes celes
tialn1ente florescesse1n . 

l:<'alta-1ne superioridadc, para que vos sirva de 
guia ncsse edenico labyrintho, apenas fa1nil iar aos 
proveeros pensadores, daquella estatura. Náo nle 
tolhe, entretanto, vexame alguin, si vos declaro, que 
nunca foi essa a atmosphera, em que eu, a plenos 
puln1óes, respirasse, pois naturalmente nasci, para 
me absorver coro a funda111enral analyse: Platáo co1n 
valen ria me arrebata; é, se1n embargo, o menos di
vino Aristoteles, quem costurna esconder-se en1 111i
nha son1bra, inspeccionando, co1n severidade, os 
meus diarios tentan1ens. Que o fulgurante atroador 
das Catili11arias ale-se da refrega polirica para o 
pi nea ro da psychologia, e ahi • Sobre a a111i-;,ade• 
disserte; ter-me-ha capti,·o da sua n1ascula eloquen
cia; 1nas quando o meticuloso Plurarcho, trecho a 
trecho, 111e sublima a •Vida de Cícero», é, que 
ben1 comprehendo um excelso amigo de Ron1a, das 
lettras, da dignidade e da justi<;a ! 

Restricta a missáo, que me proponho; reduz-se 
ao descen·amento das copiosas razóes, que se me 
incutiram, até que esrimularam a minha conscien
cia, a que real<;asse, desassombradamente, urna 
benen1erira, que, de dia para dia, vai ficando des
percebida pela admira<;iio gcral. Terei, co111 esse 
franco aviso, fei to evolar-se o perfun1e da vossa ex
pectativa? Náo o que ro ad1nittir. 

Náo desconhe<;o, que, num sin1ples de'slisamcnto 

, 
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pela rama de bello assumpto, innumeras prelecc;óes 
transportam, traduzem-se por magnificos resultados; 
nao de outro modo cai sobre valiosa planta urna pró
vida réga, nutrindo-a, fortalecendo-a, prateando-a de 
un1 madido reflexo. i\ías, nen1 por isso, a benefi · 
ciada en1 passaro se virou; permaneceu e!Tectiva
mente inalteravel, no desenho das folhas, na dicho
tomia dos galhos, na fórma e no colorido das Rores. 
Será, o que tanta vez succede a um discreto phra
seado, que cinge-se <1 estricta superficie da materia? 
Dir-se-hia, que mais pertence elle ao orador, que aos 
seus juizes, pois, n1es1no quando estes n1uito gosara1n 
e apprenderam, foram , con1 todo o seu alvoro~o, con
tinuando a ser os n1es1nissi1nos. Evitarei proposital-
1nente a transcendencia. de discutir a questiío en1 
suas generalidades; é que, descendo des te pos to, 
nao desejo verificar, que estivestes a revolver as 
proprias ideas, proseguindo, taes quaes ereis, antes 
de me ouvirdes; longe clisso, jaz o meu vehemente 
anceio, en1 que se realize enJ vós un1a especie de 
roetan1orphose ; e111 que a111e is concretizar o enun
ciado; en1 que con1 unanime vota~áo distingais a 
1ninha candidata, sem o mínimo constrangimento, e 
até no meio de calorosos protestos, de que ella se1n
pre foi muitissimo vossa ! Niío estou aqui, para vos 
definir, o que se deva entender pelos termos •A 
111ais encautadora n111lher•; e, sim, para, fazendo o 
panegyrico de un1a só, vos confidenciar, que foi essa, 
quen1, em n1aximo grau, conquistou a vassallagem 
do meu calmo, do n1cu applicado espirito. 
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Faz-se urgentissin1a uma importante advertencia, 
visto que metade deste auditorio compóe-se de da
n1as, a quecn tributo sincero prei to, e a quen1 agra
<lec;o o encorajan1ento, que, benevolas, me d ispen
sacn: que nenhun1a exten1poranean1ente se nlc lindre, 
nem agasalhe a hypothese, de que eu possa dcsccr 
a infractor de communs regras de civilidade, ou
sando preferir un1a outra, a qualquer das inexcedi
vcis circumstantes. Arredarei de toda a syndicac;áo 
pessoa, que ainda exista, e ne1n o rrabalho compa
racivo sahirá do n1ais fechado circulo das n1ulheres, 
já niortas até o ul tin10 dia do seculo x1x. C larissimo, 
que se tracta de un1 sereno scisn1ar entre sepulcros, 
de un1a perfeita resurreic;iio, que a ninguem pode 
levemente offender. Exceptuadas, por pnncipios, que 
niio preciso repetir, a Sacra ~ láe de Christo, e as 
imagcns de quantas fallecidas pairam, em cada um 
<le nós, qual objecto de privativo culto, rogo-vos, 
que evoqueis todas as outras, todas, que viveram 
até aquella fixada data, co111 panicularidade as que 
forenl da vossa syn1pathia. 

T endes urn vastissimo oceano : desde Eva, o pri
meiro elo da forn1osa cadeia, até a que, precisa
mente, se houvesse extincto, ao dobre di\'isorio da 
1neia-noute, annunciante de mais uro seculo despe
nhado e do inicio da era xx; desde os tradicionaes 
typos bibl icos, até as que houvessen1 abrilhantado 
salóes, ou enal tecido thronos; desde as heroinas da 
Grecia e de Ron1a, até quantas se assignalara1n ou 
nas sciencias, ou nas lettras, ou nas ar tes ; que as 
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mais recommendavcis estcjam presentes á vossa 
memoria, a fin1 de que, por acer tada, por in1par
cial escolha, me accompanhcis na solennidade, de 
accendern1os, e1n volta de urna só, de urna unica 
e vencedora fronte, a mais ru tilante aureola con
cebivel, essa, que n1e deram, pnra objectivo desta 
conferencia, e for~a-me ao extre1no, de vos ter de 
revelar a minha individual opiniáo, sendo cerro, que, 
até hoje, ainda ninguem se abalansou, com serie
dade, a e n1i1tir o seu parecer sobre rúo espinhosa 
duvida. 

Be1n possivel, que, ao 1nedirdes esse hiante ba
rarhro para apaixonadas controversias, escrupulizeis, 
e mesmo supponhais, que o complexo proble1na en
tra na orde1n dos insolvaveis. Detende qualqucr 1110-
vimento e1n tal sentido: si dessc modo longa1ncnte 
pensei, prendi-mc por fim a un1a inabalavcl soluc;áo. 
Ne111 credc, que o houvcsse fe ito nun1 Ílupero de 
preferencia, que apenas denunciasse tibieza en1 re
flectir e pron1pta fadiga en1 confrontar. Náo chóro
de inut il tanto te1npo, subtrahido ao:; n1eus instan
tes de rcpouso, só porque se n1e deparou este egre
gio 1uon1e1no, de 1ne valer das n1inhas cuidadosas 
pesquisas. Será, pois, com essc prodigio, co1n essa, 
entre todas, genial n1ulher, de que exclusivan1ente 
n1c occuparei, prevenindo-vos, de que náo é faci~ 
adivinhardcs, quem ella seja. 
· Si coevos, dos 1nais quotados nas lettras, a dccan
taram, em prosa e verso, de 1nodo táo grandiloquo, 
que bem photographa o subido aprc~o, em que a . 

' 
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- . . esrren1eceran1, nao e 1nenos exacto, que muttos es-

criprores da epocha, e ourros, apparecidos, depois 
que a dulcissima visáo se desfez, ao dizerem, ao 
propalaren1, que ella náo tcve egua!, for:am de 
un1a leveza, ou de un1 arrebaramenro, que mais se 
approxin1a1u das exclan1a<;óes balofas, que de un1 
conceito, rigorosa e paulatinan1ente for111ado. Náo 
espanta, pois, que, com opposta faruidade, tan1-
ben1 outros fossen1 trazendo á lun1e livros, ern que 
ella dcvesse nccessarian1ente reluzir, e onde ne1n 
si quer fizes sem sin1ples men<;iío do seu glorioso 
non1e. 

Para ·vos náo -desgostar con1 varios exemplos de 
tal incongruencia, li n1i tar-1ne-hei a um só, a un1 cor
pulento volun1e, publicado cm e 899, sob o pomposo 
ti tulo L 'ú11age de la /en1111e; custareis a crer, en1 
que, ahi, se niio encontre pallido vestigio de tama
nha notabi lidade, con1 todo o direiro a recla111ar para 
si vibrantes, saudosas referencias. Essa verdadeira 
obra de luxo, de victoria da arte typographica, illus
trando-se, en1 seu papel assetinado, de innu1neras, 
de nitidas gravuras, real<;anres do bello sexo, incor
rcu naquella i111perdoavel !acuna! Podeis manuseal-a ; 
desde a pri111eira fo lha, con1 o busto de linda joven, 
até a u!tin1a, re1natada ern 1nedalháo, con1 a effigie 
de Sarab Bcrnhardt: é con10 si capitoso, si femini l 
aron1a se desprendesse de todas as paginas, recor
dando-vos ui:n jardi111 de celebridades, e sen1 que de· 
longe alludam, a quen1 do vosso justiceiro juizo ar-
rancar<\ convicta acclan1acáo ~ ~,tt1 •,.¡ - . iiQi 

"' . ... t¡;.:,.M-# 
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E nen1, por isso, penseis, que as suas feic;:óes niío 
enrique<;am alguns 1nuseus, niío tivcssem inspirado 
pinceis e burís de fama; e ne1n, ta1n pouco, percais 
desneccssarias passadas, em uma descida pela his
toria, até vos intcrnardcs nas niais remotas eras : a 
n1agnificente flor ostenta bern 111oderno n1atiz ; per
tence ao altísono seculo x1x; custou a desponcrar; 
dir-se-hia, que o genero humano careceu c!e todo 
esse vertiginoso ten1po, prirneiro que se pudesse 
a brir e111 tiío lino, especial e suberbiss in10 orgu
lho ! 

i\Ias onde está ella? pergunta-me un1 represado 
fren1ito da vossa impaciencia . Dou-me pressn de vos 
garantir, q ue perto de nós t0dos, sobre esta colun1na, 
nas quedas e nobres linhas <leste blocco, que ahi YC
mos ! Niío a reconheceis, n1ui provavehnente; nada 
mais andou, scm en1bargo, o copiante cinzel, do que 
a reproduzir, co1n esmero, re levo a rele\·o, conca\"Í· 
dade a concavidade, sainete a sainete, um outro 
busto, lavrado por ar tista conteni poraneo, origina l 
esse, que ad111iradores, que a prezaram, disseran1 
ser de grande parecen<;a. E si náo diLninuistes a 
vossa dessatisfac<;iío, serei coagido a vos assevera r, 
que, ainda uina vez, resten1unho, q ue, con1 sere1n 
grandiosas, reduzem-se pintura e esculptura a pro
vas, abaixo da natureza, a a rtes, quasi 111udas, que 
náo prescinden1 de algo, que as con1 pletc, que as 
aque<;a, que as anime, supprindo, o que lhcs fa lta. 
lll ais un1 pouco de condescendencia, e niío será 1e
n1eridade suppor, que, no fin1 de quanto vos disser, 
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passeis espontanean1entc a n1irar con1 o n1aior ca
rinho, co1n o maior interesse, con1 fervoroso cnthu
siasn10 esta fria, impassivel, alabastrina pedra, que 
tein1a en1 se n5o n1over, en1 niío surrir, en1 callar-se 
deixando-vos, en1 seu profundissüno somno, absolu ta' 
licenc;a, de sonhardes con1 qualqner das vossas pre
dilectas deidades. 

Náo contcn1plais un1a incognita, ou que1n apenas 
houvesse recebido os i·ncensos de un1 pequeni no 
grupo : si consultardes os jornaes do n1undo civili
zado, por onze annos, a partir de 1825, con1 ella, a 
todo o n1on1ento, deparareis , táo circu1ndada de ho
n1enagens, quanto nas n1agas noures do Brasil se ve 
de estrellas sem ñn1 a predo1ninanre lua; 1nas ova
c;óes en1 táo insolito delirio, que longe de an1aina
rcm, foran1 diarian1ente crescendo, bramindo os 1nais 
inauditos louvores 1 Para que conrinuarei, a trazer 
suspensa a vossa curiosidad e? Vou proferir o seu 
no1ne, quasi esquecido, quasi transmutado e1n my
thologica ficc;áo, e con10 si, depois de n1orta, ainda 
lhe coubesse attes tar aos incredulos, quáo ben1 se 
adapta a este valle de lagryn1as a con1pleta indiffe
renc;a, que !he votou Marco Aure lio . Rogo-vos, que, 
de n1odo nenhun1, quebreis o vosso acoroc;oador si
lencio, para melhor certeza 1ninha, de que 1ne or
denais, que passe a construi r a sua tiío edificante, 
quanto d ifficil biographia. 

Gloria da humanidade.! pcn11itte, que eu te apt:e-, 
sente a este auditorio, na altura de te con1prehen-
der e do teu asson1broso ni e rito! Senhoras e senho-

• 
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res , vou falar de J\ilaria García, n1ais de todos ce
lebrada sob o appellido - a l\lalibran ! 

Entre os varóes illustrcs da Hes pan ha fóra cla-
1noroso náo incluir l\lanuel del Popolo Vicente Gar
cía, nascido en1 Sevilha, a 22 de janeiro de 1 í75. 
Ao poncro de finne oricnta<;iío, a que chcgan1111 as 
mais pri111ürias ideas, ridicülo seria, que se rotulasse 
com cena marca de infcrioridade um qualquer es
pirito, só porque voltou costas á politica, e prcferiu 
concentrar na azulada esphera das bellas-artes toda 
a sua intrínseca pujan<¡a. T rnctando-se de um vulto 
intellec1ual, for<;oso é, que, quantos se prezam de 
esclarecidos, náo assoalhen1 com os ignaros, que náo 
passou elle de un1 simples e bo1n n1usico. S i o vc
lho bordclez Garat náo se farta va de repetir : cGósto 
do intenso calor andaluz <leste homem, que tudo 
anin1a!., tinha inteira razáo; onde o seu elogiado se 
apresenrassc, fulgian1 o talento, a iniciativa, o arrojo, 
a victoria, un1 avan<;o para as alturas! Si, cm vez 
de revolucionario do mundo syn1phonico, se hou
vesse mcttido a agitador das 111assas populares, quen1 
duvida1«I, de que tivesse faciln1cnte escalado o pan
theon , en1 que donncm os n1ais notaveis estadistas 
hespanhoes? Dispondo de fresca, de possaote ,-oz 
de tenor, ao servi<;o de un1a aln1a cncapellada, de 
seguro preparo, muiro 1110<;0 se atirou a cantar em 
publico, e a produzir operetas, optin1amente acolhi
das en1 Cadiz, l\lalaga, l\1adrid, e, sem den1ora, em 

• 
© Biblioteca Nacional de España



A 1\li\IS EN'CANTADORA MULHER 199 

todos os principaes nucleos do seu torrao. Estava 
.conquistado um ferve nte can1po para a sua pasn1osa 
actividade, e , o que sublinhar conve1n, repellida a 
·enervante pobreza, essa terrivel solapadora dos ine
~hores sonhos. E já que a divisa, que con1 o sangue 
Jhe circu.ava, era - querer é poder - cedo lhe sur
·riu a idea, de vir em busca de n1ais vastos horizon
tes. Aproveitando u1n opp1:1rtuno convite, assignou, 
sen1 hcsitai;:áo, o respectivo contracto, surgiu entre 
os parisienses, e in1mediatan1ente se in1poz; e, ape
nas o entcndeu, baldcou-se para a Ital ia; e de novo 
para a capital franceza; e para Londres, e para 
Nei,v-York, e para o iVIexico, e outra vez para o 
sun1ptuoso Pariz, até que, a 2 de junho de 1832, 
a hi baqueou, aos 57 annos de edade, na heroica e 
portugueza scntenc;a, que n1ui just~n1e11te lhe qua
d ra : •vencido, náo ; 1nas de vencer canc;ado ! » . 

S i José Alvarez, Soriano, Baltasar Sa.ldoni, Clavé, 
.e outras auctoridades hespanholas, ao fa lare1n de 
Vicente Garcia, tin1bran1, en1 expri1nir subida reve
a·encia, o n1es1no su.:cede, a quantos escrcveran1 SO' 

bre o theatro lyrico : persuasiva é a homenagen1 de 
Fétis, e o fundador da critica n1usical en1 Fran¡;:a, 
Cast il-Blaze, en1 seu nlagnifico d iscurso, ante o ca
daver do laureado scvilhano, co1n o tnaior pesar la
n1entou o rude golpe, que a d ivina Eutcrpe acabava 
de receber. 

Accentuei a physiognon1ia desse verdadei ro athleta, 
porque, notae ben1, é o unico, que pode, até certo 
poncto, reclan1ar brasóes de 1nestre da dignissima 
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filha. Dos mais afanosos fo i q seu viver: infatigavel-
1nente cantou, creou diversos e i1nportantes papeis, 
fez-se diffusivo centro, apprendeu linguas, con1po~ 
libretos, operetas e operas, organizou planos, arvorou · 
-se e1n en1presario, fundou escholas de vocaliza<;áo 
e1n Pariz e e1n Londres, adguiriu o preito de 111aes
tros, náo soube o que fosse estacar, ne1n retroceder. 
Ardego, energice, resoluto, inspirado nas revelac;:óes 
da arte, ríspido no cnsino, se1npre con1 o cerebro 
em eflervescencia, poderosa1nente in1pressionou a 
tambem eruptiva, mas tirnida Maria, que, fadada 
aos mais altos triu1nphos, ben1 cedo viu ante os seus 
olhos esse especialissimo livro abeno, seu pae, um 
to1no phantastico, de agigantado tan1anho, escripto 
en1 charactcres imn1ensos, de prenderen1, de expli
caren1, n1as de infundirem receosorespeito. Accresce, 
que, si havia um filho, u1n pouco n1ais velho, o l\1a
nuel, e si, muito 111ais tarde, appareceu t11na secundo
-genita, a Paulina, cahiu todo o rigor do inexoravel 
disciplinante, sobre quein ora nos inreressa. Náo di
rigirei, pois, leve atren<;áo para o bando de gralhas, 
por mais disrinctas que sejan1, que, por ventura, 
aponcraran1 tun ou outro rudin1ento, dera111 sobre 
este ou aquelle estudo tuna ou outra pa lestra, e que, 
depois que a 1ni1nosa lan1parina, inesperadainente, 
se n1eta1norphoseou ein sol dos mais deslu1nbran
tes, entendera1n grasnar a pretenc;:áo, de que tan1-
bem fora111 dedicados e proveirosos guias. Para trás 
con1 ellas! n1esn10 que tenham propria estin1ativa, 
e tragan1 os non1es ou de Panseron, ou de Hérold, 
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ou se contentem, qual o poeta e decramador Giulio 
Uberti, com muito nienos proeminente influencia. 
Nl:;tria, e isso até bc1n ·curta distancia, só te ve este 
unico professor-seu extraordinario pae; tudo mais, 
que apprendeu, resultou de pessoal esfon;o, claris
si111a intuic;iío, prodigiosa intelligencia. Si é a he
ranc;a urna etJectividade, <levemos admittir, que, co1n 
o leite de D. Joaquina Sitchez García, sua bemdicta 
mác, tan1bem hespanhola, correcta actriz e boa can
tora, foi sorvendo, aug1nentando essa ·brandura 
d'aln1a, que elevou ao grau de adoravel rneiguice, 
até a ulti1na revelada, e quando já náo sabia, que 
1na1ores ovac;óes aguardar das sociedades britannica, 
franccza, belga, italiana, norte.americana e allemá. 

Estreou-se, a 11 de fevereiro de 1808, Vicente 
García, no theatro Opéra-BouJt',t, na Grise/da, de 
Paer. De l\Iadrid comsigo trouxera roda a familia, 
resumida nos mencionados seu filhinho Nlanuel e 
sua esposa D. Joaquina, e n1 proxi1nidade de, pela 
segunda vez, ser n1iíe . Detesto appellar para suc
cessos, que, en1 si, nada valcn1; l\1aria Felicidad 
bem podcria ter nascido na vilipendiada Africa , ou 
na menos i1nporrantc das ilhas oceanicas, e, infalli
,·elmence, attingiria á culminac;áo, para que Dcus a 
prcdestinou. Parece, entretanto, que esse contracto 
paterno e essa vinda niaterna á capital franccza 
occulta1n i111penetraveis arcanos, de sorce que, para 
todo o semp1:e, se pudcsse asseverar, que, rendo 
visto a luz, a 24 de 111an;:o de 1808, en1 urna casa da 
rua l\larivaux, pertissin10 do Boulc ' · -dcs-Iraliens, 

,~u.,. 
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é ella un1a parisiense. Nlerece tan1ben1, que se re
g iste a seguinte consideragáo: si nesse rnon1ento his
torico ia continuando a decadencia da gloriosa terra, 
.e1n que Philippe 11 te ve illi1nitado poder, pronun · 
.ciadissin1a cstava a hege1nonia da Franga, que, na 
phrase de Gongalves de Nlagalháes, ano 1nappa das 
11agóes ordens dicta va.». Que se ja un1a parisiense 
.de nasci111ento: o que náo sei callar, é a 111inha con
vicgáo, de que o n1undo nunca viu 1nais genuiná 
.alma de j:>erfeita hespan hola 1 

Nen1 todos ncsse fiel espelho, fabricado por Cer
vantes, devida1nente enxerga1n a pureza de ideal da 
1·ac;a, donde elle en1ergiu. Len1bro-n1e de un1 preanl· 
bulo critico, de P inheiro Chagas, sobre o alludido 
n1onun1ento littcrario, e da diligencia, para que be1n 
co111prehendessen1os a alta fidalguia do hcroc nian-

• 
chego, constante victicna de alcvantadas aspiragóes. 
Se1n duvida, consubsrancia D. Quixote a sua cava
lheirosa patria : si, no 1neio das 1naiores n1ofas, atra
vessa por entre os curiosos, e si, na i1naginagáo uni
versal, é rypo de irresisrivel escarnco, sen1pre em 
.abena lucra contra o senso comn1u1n, apenas isso 
-provén1, de que fora intencionalmente concebido in
.con1pleto, falhado, sen1 1nola reprcssiva, e dahi u1n 
inevitavel desastre na practica das n.1enores acsóes. 
·Glorifiquemos a salerosa J\llaria ! Náo fo i ella un1 si111-
ples sonho de ron1ancista, 1nas un1a fagueira reali
.dade, nascida, para exen1plificar, o que é, de facto, 
a alma hespanhola, quando geniahnente coordenada. 
Com ter sido innegavel, que a todo o instante se 

• 
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abrasou, por rudo quanto ha de mais grandioso e 
.celestial, bem soube, como seguir a sua trajectoria 
para as nuvens, como romper por entre os mais 
.cull'OS povos, sen1 que lhes nrrancasse gargalhadas, 
e muito ao contrario os dobrando ao applauso in
<:essante, ao irrepri1nivel arroubo dos que, in1plici
ta1nente, se declaram inferiores! Gra<;as a Deus, que, 
ao 1nenos urna vez, nos fastos deste terrenal suppli
cio, passou o verdadeiro merito entre alas de cor
deaes sauda~óes, de ininterruptas hosannas, de fér
vidos vivas, até que se remontou, se foi subli111ando, 
se absorveu no seio iníinito da cternidade, do bello 
e do justo! 

Que Vicente García e sua esposa, embora náo 
mais volvendo á patria, pcrmanecera1n, longc della, 
hespanhoes de lei, ninguem, com ,-antagcn1, o po
derá contestar. Quando com a familia en1igrou, já 
contava o grande tenor 33 annos feítos, e jtl cm 1\la
drid lhe apparecera o prin1ogenito. Nem elle, pois, 
nc111 D. Joaquina conscguiri11111 apagar as insubsti
t uiveis in1pressóes da puericia, da adolescencia e da 
n1ocidade, vivídas no scio daquelles prin1eiros e na
cionaes costu111cs. Essa atmo~phera natal os dcvia 
ter seguido até o tumulo, e foi, com toda a certeza, 
a que os filhos respiraram, muito especialmente 
l\1aria, ainda mesmo que, durante a sua breve exis
tencia, náo tivesse tido opportunidade, de ir visitar 
cssc bello paiz, que bc111 lhe pertence, pelos seus 
progenitores e pela sua estructura physica, moral e 
intellectiva. 
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Náo vacillo, pois, em reivindicar, para os foros do 
seu en1balsan1a<lo espirito, esse padráo de naciona
lidade. Por niero acaso nascida en1 Pariz, bem em 
iVIadrid a vida se lhe gern1inou, e ben1, até perdel-a, 
se 1nanteve essencialmente hespanhola. Houvesse 
um publico n1onun1ento de lhe ser erigido, e seria 
esta ultin1a cidade o mais appropriado sitio, cun1-
prindo ao esculptor representar - D. Quixote, de 
olhos cravados no horizonte, e1n tein1osa procura do 
que lhe nao chega; ao lado, Cervantes, con1 a sinis
tra no. hombro do visionario, e a direita aponctando 
para cima, para a espiral de um ca1ninho, coberto 
de flores, por onde vai subindo a incon1para vel ar
iista, serenan1ente, passo firn1e, en1 den1anda cer
reira da glorin ! Justissin1a a seguinte inscrip<;áo -
A aln1a da I-Iespanha, cscripta pelo seu 1naior ge
nio, e posta c1n actividade pela 1nais encantadora 
n1ulher ! 

Niío me accuseis de ardenten1entc in1aginoso: 
quem quer, que se tenha por ser pensante e affe
ctivo, nunca poderá fingir a in1passibilidade da na
tureza, que nao con1pelliu de todos os bosques os 

. . . . . 
i.na1s gaz1s e mav1osos passaros, a que v1essen1 tn· 
nar e1n torno da casa, em que raiou tVIaria, dess'arte 
prevenindo aos niaus juizes, de que se preparasseu1. 
Si raes cegos ben1 veen1, onde se achan1 palacios, 
e logo váo apregoando; que a recen1-nascida prin
ccza é 1nuiro differente das outras creancas, ainda 

' 
que elles hajam assistido a estupendas provas de 
al tissima hierarchia, náo reconbccen1 na soberana, 
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.que os feri u com divinal reverbero, que foi ella, so
bre quem, de facto, o T odo Poderoso n1ais carinho
samente baíejou' 

En1 principio de 1 81 1, aos seus 3 annos, foi tra
zida pela fam ilia para a Italia, apenas reg1:essando a 
P ariz, em fins de 1816. Esse p~riodo da sua infan
·Cia, o passou en1 T urin, Roma, e principalmente 
Napoles, cidades, en1 que seu pae, adstricto a en
-cargos de tenor, já para ella foi voltando a atten ~iío, 
faze ndo-a, que con1ei;asse estudos de musica e piano, 
.e n1esn10 que, decorrido um si1nples lustro, se ex
hibisse, no rbearro F iorenrini, en1 un1 pequeno pa
pel, na Ag11ese, de Paer. Que ]Viaria agradou, que 
·contarn-se proezas, reveladas a esse te1npo, ser-111e·hia 
.facil repet ir. J'vlas náo ton1arei a rrilha, batida por 
phantasistas, que, de quantos galgaran1 al turas, tee1n 
sen1pre inverosi1neis den1onstra~óes de precocidade 
a relatar. Con1pleta venia, de suppordes o opposco, 
isto é, que nunca se viu un1 anginho de n1aior ine
pcia, de n1ais negativo presrimo. Esfon;ando-1n e en1 
urdir, co1n scientifi co rigor, un1a resistente biogra
phia, presentis, que apenas consignarei, o que ben1 
' 'eridico seja, e ben1 explique a exacta evoluc;iío 
dessa excepcional personalidade. Quanro, neste n10-
n1ento, cun1pre, que eu largan1ente sublinhe, é, que, 
en1 casa, n1ui ro ouvia a lingua castelhana, e des ta 
era obrigada a se servi r ; que, tendo vivido os tres 
pri1neiros annos en1 P ariz, e continuando os seus a 
sere1n visitados por francezes, náo poucas fo ran1 as 
occasióes, para exercicios no idio111a de George Sand ; 
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e que táo longa residencia na patria de Adelaide 
Ristori lhe facultou a posse do italiano. E assim, a 

bocea, ora ráo 1nuda neste 1narmore , rendo sido de 

invejavel aptidáo, ben1 cedo se affez a essa trip lice 

e neo-la tina gy1nnasrica, de n1odo que, n1ais tarde, 

positivainente falou, com justo accento e enleanre 

tluencia, raes linguas, tendo tambem conse~uido se 

appropriar da irrgleza e da allemá, e chegado a gran

des progressos na russa. Si ha terreno, c1n que me

d ren1 presumpi;óes, é csse um dos favorítos: n1ui
tiss in10 con1n1u1n, ouvirn1os en1phaticas affinnativas, 

de que es ta e aquellc jogain a prin1or varios idio-

1nas, quando 111al se n1oven1, no de que 1nais usan1 . 

Náo nos acautelen1os contra a privilegiada, que nos 
occupa: náo andou a illudir pobres de espirito; alvo 

de constante reparo e de severa critica, interpre

tando operas inteiras em italiano, em francez e en1 

inglez, entretendo troca de ideas com personagens 

de di versas nai;óes, dcu seguras provas, de que 
rca l111ente foi un1a adn1iranda polyglotta. 

Coincide con1 esse 1nadrugar da sua existencia un1 

aconteci1nento, que náo <leve ser esquecido: a ca

n1aradage1n, que estreitaram seu pae e o velho te

nor Anzani. H ouve, quen1 presumisse, que este ul

timo segredara áquellc a sumina da sua larga expe
riencia; o que niio soffre duvida, é, que, por essa 

quadra, nao só se foi Garcia aperfeii;oando, n1as es

tabeleceu as bases do seu 1nethodo de cnsino. A ce· 

lebre eschola de canto, que fundou e1n P ariz, e de

pois en1 Londres, crisol c1n que se constituiu a 
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proficiencia do filho J\llanuel, o mestre de J enny Lind, 
bem pode náo appellar para disc ipulos, da orden1 
de Nln1e. Ritn bault, J\llme. i\ll éric-Lalande e Adolphe 
Nourrit; para a sua fama basta-lhe iVlaria, que foi 
queqi poz em 1novi1nento, cm evidencia a superio
ridade dessa cschola, espalhando-a por varios paizesr 
e tendo sido para a n1esn1a estrenuo baluarte, juncto 
do qual aiTOubada111cntc se apinhou un1a gerac;iío de 
artistas lyricos. 

Depois <le haver attendido ao seu a1nigo Rossini , 
. e creado, em Ron1a, o papel de Conde d' Ahna-viva, 
volveu . Vicente García a Pariz, e a i 7 de outubro 
de 18 16, reapp«receu no Théatre Italien, que se 
a cha va sob o desgoverno da in1periosa c:atalani. 1111-

possivel, que ahí se de1norasse o intolerante tenor, 
que consentisse, en1 subn1etter-sc a graves irregula
ridades : tanto assin1, que, u1na noute, estacou, pun
giu o regente da orchestra con1 u n1 olhar de fogo, 
e, sen1 n1ais rodeios, desfechou-l he a publica inti
mac;áo: •Que ira dizer aos seus 111usicos, que 1ne 
accompanhe1n, con10 devido é; e si n<ío, que paren1, 
porque, n1esn10 sen1 tal auxilio, sabcrei cantar! ». 
Certo foi, que, e1n fins de 1817, seguia contractado 

· para Londres, onde ficou até 1819. 
Durante aquelle a nno en1 Pariz e estes dous em 

Londres, presa se viu Nlaria aos seus arduos estu
dos, e, quando aos 12 - notae be1n a edade - tor
nou á capital da Franc;a, já pode ao polyglottis1no· 
all iar a alca distincc;áo de correcta-inte rprete de Bach, 
náo havendo o mínimo favor nas ter111 inantes refe-
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rencias, que fonnigan1 por livros classicos. Lede a 

Historia da J\1usica, de Emil Naumann, e ahí Ye

i-eis este trecho: •Foi tuna das 1nelhores pianistas 

<lo seu tempo, e escreveu varias co1nposi<;óes boni

tas e originacs, romances, nocturnos, e can<;onetas. • . 

Permitten1-me as citadas palavras assignalar, que 

niío se tractou de un1a sin1p les e segurissin1a exe

.cutante, para quem o teclado niío houvesse tido se

grcdos, sináo tambcm de urna delicada compositora, 

n1edalha esta, de que niío farei leve qucstiío, visto 

niío haver em seu nobre peito sufficiente espa~o 

para todas, a que fez o mais inconcusso jus . 

. De nove111bro de 18 19 a principio de 1824, ou dos 

seus quasi 12 a 16 annos, veiu residir e111 P ariz, 

onde seu pae foi satisfazendo contractos Je tenor e 

<lando nun1erosas lic~óes. Si scm folgucdos correra 

a sua puericia, esticada ern constante applica<; iío 

passara a sua juventude. Em janeiro de 1824, en1 

um Cl!rcle 1\111sical, por primcira vez cantou a cs

peran<;osa n1ocinha: tan1nnha e tiío funda a imprcs

.siío, que n1al se concebe, que o lapidario desse opu

lento dia1nante houvesse consentido en1 o mostrar, 

assirn a medo, a um d in1inuto grupo. Dcixae de 

j)ar te, o que nescios vos asseveran1; crede, que nin

,guem, 1nelhor que o consummado artista. pode bcm 

.cedo reconhccer o valor da ponentosa filha . Que 

pareccsse, disso niío ha ver tido certeza; nunca se 

<lescuidou, de lhe ~ubmetter o larynge a um traba

lho tenaz, n1ethodico, vencedor das 01a!orcs difficul

<ladcs, apto a electrizar as mais escolbidas plateas. 
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Si foi csse larynge um singularissimo dote da 
natureza, sem duvida, que tambem cncontrou na 

csforc;:ada possuidora o zekl em devidan1entc o edu· 

car, até que o fez adquirir a n1axi1ua perfci<;iio. Con
ta1n-sc delle innndas 1ua1·avilhas : cada infor111antc 

náo sabe, o q ue escreva, co1110 o encarecer: os com

petentes auctoriza1n, a que se registe este arrebata

dor predicado : - 1ncio-soprano, subindo ás mais al

tas notas, e, com egual bravura, descendo ás graves 
do contralto; voz incomparavcl, de um tin1brc ori

ginalissimo ; an1pla para o canto largo, e ductilli1na 

p:t ra o ligciro; voz, que se fo i rnpidan1ente desin

vol vendo, apri n1orando, aré que, de 1825 a 1836, 
niío teve tuna occ:tsiáo de en1pannamento, de avisar, 

que iria decahir; longe disso, a ultima vez, c1n que 

foi ouvida, e já se achando ~laria docnrissin1a do 

1nal, que a Yicrimou, ainda repcrcutiu com todo o 
esplendor da sua exraseanrc sonoridade. 

Apenas duas valio~as, duas corroborativ11s opi

nióes, retiradas do relicario de unanin1es louvores. 

Diz un1 critico brirannico : •A sua voz, que pelo cha
ractcr era a de um contralto, possuia un1a cxrcnsáo 

pcrfeitamente surprehendedora. Ouvimol-a desccr ao 

F e E bemol, da pauta inferior, e subir ao C e D 

da superior. Durante a execuc;:áo, prendía o ouvinte 
cm admirativo estado; e, nas mais complicadas fio

riruras, niío só reproduzia, quanto as mechanistas 

de maior flexi bilidadc conseguen1, n1as, ainda ahi 

n1esn10, as baria, no seu proprio reducto, pois tinha 

certeza de accrescenrar qualquer peregrina grac;:a, 
14 
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inteiran1ente sua, e cusamos garantir, que ninguen"l 
jan1ais a ouviu, cantando a ·n1esn1a pe'1a precisa-
1nente egua!, ou exactan1e~te repetida, si lhe pediam 
bis.» . E est'outra, do provecto, e tan1ben1 conte1n- , 
poraoeo, Castil-Blaze: •Era un1 meio-soprano, po-. 
dendo atacar, _de passagem e de n1odo brilhanre, os 
sons agudos do soprano, n1elhor characterizado. 
Essa voz ta1nbem se prolonga va,_ nos graves, até o 
sol do contralto. Dess'arte possuia o triplo registo 
das vozes de mulher. Na aria dos Capuletti, La n1ia 
spada, sobre o prüneiro repouso da don1inante, fe
ria o ré super-agudo, prendía-o vivamente, descia 
duas o ita vas, se111 p·arar, chegando ao sol o mais 
grave. Era admira vel, arrebatadora'• . 

Na primavera de 1824, achando-se Vicente Gar
cia de novo ein Londres, ahi inaugurou a sua es" 
chola de canto, e proseguiu na es111erada cduca'1áo 
da filha, com cujo asso1uo no palco se n1ostrava 
despreoccupado. Circumstancias, que náo n1erecem 
serio apura1nento, fizera1n, co1n que ella, em breves 
dias, tivesse de se apresentar de Rosina, da opera 
de Rossini O Barbeiro de Sevilha . De feito, en1 a 
noute de 7 de junho de 1825, no J(ing's Theatre, 
perante compacto e londrino concurso, desempenhou, 
pela prin1eira vez, esse dicto papel. _.\ pesar dos seus 
17 annos e 14 dias, conscguiu o niais co1npleto 
triu111pho, con10 náo ha noticia de equivalente, na 
historia das estreas lyricas, muito e1ubora, depois 
delle, houvcsse alastrado cm alguns artistas, de u1n 
e outro sexo, o achaque, de ajeitarcn1 informac;ócs, 

' 
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inculcantes de q ue, com elles, quasi o 1nes1no acon
tecera. A sociedade, que accla1nou·a, sem deten<;a, 
genial prima dona, havia ouvido á farta a 1najestosa 
Catalani, e infiuidissi1na andava pela noravel Judith 
Pasta; pois bem: esse selecto auditorio, victoriando 
a estreante, náo pensou no passado, ou no presente, 
de outras sun11nidades no canto; pelo que acabava 
de teste1nunhar, absorveu.se no arroubo da occasiáo, 
na scisn1a, do que .o novo e original contralto dar
·lhe-hia no futuro! Tendo isso notado, náo perdeu 
tempo o habil empresario, que, na mes111a noute, a 
contraccou, para as seis restantes setnanas, e por 
500 li bras esterlinas. A rapidez desse contracto, a 
somma e o exiguo nun1ero de récitas falam mais 
alto, que guaesquer outros elogios. Corn as ova<;óes, 
no papel de !losina, entrela(fara1n-se as reccbidas, 
em 23 de julho, no de Felicia, da opera de Nleyer
beer JI Crnciato i1t E'gillo. 

De Londres, foran1 pae e filha ro1nar saliente 
parte nos fcstivaes de York, J\'la nchester e Liver
pool, porto este, em que, no come<;o do hinverno, 
embarcaram, com urna companhia lyrica, para Ne\V· 
York. Realizou-se a prin1eira audi<;áo no P ark-Thea
tre, a 26 de nove111bro de 1825, con1 O Barbeiro de 
Sevilha. Scguiram-se Othelo, J?.0111e11, 1'urco e111 
Italia, D. Juan, Ce11ere11tola, e estas duas operas, 
da lavra do grande tenor e n1aestro, L 'a111a11le as
tuto e La figl ia dell'aria. Eis como se cxprin1e o 
biographo e contemporaneo Isaac Nathan: • Coube 
todo o bom exito aos esforcos de i\11le. Garcia,~R..... ; ,\tl . , • 

• 
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espirito e1n,si n1es1na. Fora111 os seus talentos appre
ciados pelos dile! tau ti transatlanticos, que a idola
traran1, e en1 cuja estin1a o seu n1erito vocal, até 
hoje, perdura e1ninente1nente exaltado.» 

Náo poderia o intrepido sevilhano ter commettido, 
en1 sua carreira, 1nais rllinoso erro, que o dessa 
ida, con10 eu1presario, a Nevv-York. Si náo estava 
fortc1ncnte pren1unido contra 111uiras e enonnes des
pesas, sen1pre que se in tenta tr.ansplantar a arvore 
lyrica para terreno, ainda nao propicio, succedeu, 
que a con11nercialissin1a cidade, e1nbora houvesse 
affiu ido ao thearro, e festejado a innovac;áo de ope
ras en1 italiano, náo ceve a idea de quaesquer subsi
dios ao afouto innovador, CL!jas financ;as se desequi
librara1n . Travou-se, pois, urna peleja, en1 face das 
maiores ovac;óes, n1as insufficiente para sanar defi
cits. O recto, depois das n1ultipl iccs exigencias do 
palco, de n1odo nenhun1 lograva jazer em doce 
calma, nen1 cobrir un1 son1no sen1 pesadelos. O 
ten1peran1ento excitavel de García tornou-se explo
sivo, ante a minin1a contrariedade, que se viesse 
junctar ao grave, ao latente nial. Si a filha extaseava 
a platea, era á custa de diarias fad igas, e nem des
cobria, nas conl'ersas intin1as, siniio inquietac;óes, 
lan1entos, projectos para novas encargos, pretnen
tissimo tedio, a 1nais desalentadora incerteza. Estio
lando-se nessa atmosphera de chun1bo, insuspeitada 
pelos freneticos enchusiastas, surgiu, pretendente <I 
sua inenne pessoa, F rani;ois-Eugene-Louis J\llalibran, 
que passava por abastado capitalista. Apesar da 

• 
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despropon;áo de edades, effectuou-se esse casan1ento, 
a ' 25 de n1an;o de 1826. P ara que discutirei, si seu 
pae, na crise econoinica, que atravessava, de prom
pto sutTiu, ante o que, e111 norn1aes ci rcu1nstancias, 
trovejaria? Ou si foi a propria victi1nada, quem, en1 
sua magnanin1idade, resolveu in11nolar-se em bene
ficio da fan1ilia? Sepulte-se e1n perpetuo olvido tao 
deploi·a vel desastre, que apenas veiu dar raziío a 
i\'{alherbe, quando asseverou, que, neste ni undo, 
teen1 o pcior destino as n1ais bell4s existencias. T udo, 
que vos farei notar, é, que Fétis, aro igo e apologista 
de Vicente Garcia, niío vacillou e1n escrever, que 
E ugene Nlalibran, pedindo ao illustre tenor aquel la 
máo preciosissi1na, •obteve-a, a despeito da repu
gnancia de iVlaria por tal consorcio. ,,. 

"f rahiu-se, por completo, o desprezivel e1nbus
te iro, desde que, pouco depois dessa alliani;a, se de
clarou irren1ediaveln1enre fallido! Ao reconhecer a 
·amarga rea lidade, e antes de que, en1 u1n impero de 
loucura, de todo se perdesse, reuniu o ludibriado 
pae sobrenatural energía, e COL11 OS seus para O l\lle
xico se retirou, 111enos a infe liz pri1na-dona, que 
pcrn1aneceu ac.orrentada ao seu novo despota. E 
assin1, depois de 11.a ver pairado nas n1ais altas re
gióes da n1usica, teve ella de descer, de vir, até se
cundarios theatros, desen1pei1har papeis se1n i1npor
tancia, pagando as respectivas direci;óes ao proprio 
iVl alibran o tracto de cada recita . In1possivei o n1i
ni1no progresso en1 saude, e n1 arre, e1n fort una, e1n 
prestigio; inevitavel o grito de revolta, que deu este 

' 
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resultado : á Europa ,·olraria; mas para forjar e re
metter dinheiro ao cri1ninoso, a quem náo era licito 
afastar-se de New-York! 

E111 dczen1bro de 1827, saltava no H avre, e dahi 
se dirigiu iVIn1c. Malibran a Pariz, vindo para a casa 
de u1na cunhada. Eil-a, por pri1neira vez, sozinha, 
niío rendo que attender ao auctori tario progenitor, 
nem que ouvir ao grottcsco marido, e si1n que ati
rar-se ao in1pulso das suas in1n1ensas asas! E as ri
nha possanres, aos 20 annos inco1npleros, nessa ver
dissi111a edade, cn1 que, náo alludirei a 1no<¡as, os 
n1ais prodigiosos jovcns ainda se n1ostran1 indecisos, 
irresistiveln1ente copian1, vale111-se de 111estres e con
selheiros, para a proposito do que for, ton1are1n un1 
rumo! Adn1irae a consummada pericia, com que ella 
saberá impor-se, desassombradarncnte, co1no si, na 
sua vazia bagagem, houvcsse escondido a experien
cia de seculos, a orienrai;:iio dos n1ais proveeros ba
talhadores. Contados estiío os seus di as; fin dos oiro 
annos, para sen1pre desapparcccni ; e para que co111-
migo concordeis, cm que rracra-se de un1 concurso, 
en1 que ella deve figurar sem competidoras, sen1 
ver-se ao lado de notabilidades, feítas pelo triste 
cahir ·de nu1nerosos hinvernos, . niío posso esquccer 
as seguinces pala\-ras de un1 cscripror brirannico, 
que n1ui de perro a conheceu : •Tc1nos provas 
das triinscendenres apridóes de un1a De Stael, de 
un1a Genl is, de Nl1ne . Cotrin, dii nossa co1npardota 
i\~ iss Edgc,vorrh, e de n1uiras ourras ; 111as rodas dis
puzeram da vanrage1n do rcmpo, para apcrfei~oarcm 
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os seus intellectuaes adornos. T ivessem ellas sido 
detidas em seu curso, na prematura quadra de 28 au
nos, e ben1 provavel, que houvessen1, comparatj
vamente falando, deixado poucos vestigios do seu 
merito. O proprio talento. de Shakspeare, é de sup
por, que náo se achasse desinvolvido en1 táo rasa 
.edad e!» . 

Eil-¡¡, pauperrima, consanguinea de paes hespa
nhoes, hespanhola devendo ser, casada com uo1 ve
,Jho, que, havia 111uiro, se naturalizara norte-an1eri
-cano, tal n1atrimonio rendo sido, se1n base juridica, 
.annotado en1 Ne;v-York, perante um consul francez, 
-e sem que por isso a houvessen1 justa e prompta-
111enre desprendido dessa illegal, de$Sa escandalosa 
~dge1ua; eil-a, vigiada, constrangida por urna extra
nha, a queo1 nenhu1u serio vinculo a af:feii;oava; 
·eil-a, precisando abrir-se un1 futuro, ganbar, expan
dir o delicado 1hesouro dos seus atTecros, dos seus 
111ais nobres anhelos ; eil-a, desamparada, olhando 
para os quatro poneros cardiaes, cheios de inrern1i
naveis interroga¡;óes, adstricta a acceitar a magna 
Jucta pela vida ahí, nesse Pariz, que via cn1 frente, 
e que sen1pre fez rren1er aos niais corajosos e pro
t egidos! Pois ben1 : vai ferir-se o renhido assalto 
para a gloria, e ten des permissáo de esquecer, quanro 
.a bene1nerita já fez 1 E' con10 si, só de agora cm 
<lean te, houvesse ella de asso1nar, de exhibi r- se, de 
requercr toda a imparcialidade do vosso julgan1eoto. 

En1 12 de janeiro de 1828, sobre o tablado da 
Acadén1ie Royale de .Nlusique, sendo noite de be-
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neficio do cantor italiano Filippo Galli, appareceu, 
pela primeira vez, aos parisienses, no in1por tante 
papel de Se111ira111is. Eram-lhe escabrosas as circums
tancias ; basta ter en1 vista, que a insigne Nln1e. Pi
saroni, entáo de 3 5 annos, personal iza va A rsace, 
e que co1n esta lhe cun1pria sus tentar varios duetos. 
Esplendido, a inda assin1, o fina l successo; ne1n outi:o · 
deveria ser esperado, de quem jan1ais desmentiu 
Berville, quando d isse: «A fe liz expressáo de lagry-
111as na voz, só para ella parecia inventada!» . 

Ben1 comprehendeu a gual idade, o alcance do seu 
triun1pho : havia o seu valor intensa111entc offuscado,. 
accendido o n1ais publico e appellante claráo, de 
111odo a dispensar os bons-officios, de quen1 quer que 
fosse. P asn1en1os dessa rara andorinha, apenas sur
gida, e já, con1 o n1aior empenho, solicitada por 
duas previdenres einpresas, que lucta1n por contra
ctal-a; pasn1en1os dessa 1nenoridade, que - notae 
bem - soube, cm Pariz, inspirar absoluta confian<;a, 
e em duas di versas linguas ! Sin1, si no Tf11ftitre Ita
lien imperava o idioma de Duse Chechi, no Opéra 
semente era ouvido o de Nlarie DorvaJ.. Tinha indis
cutivel co1n1nando, neste ultin10, o tenor Adolphe 
Nourrit, ex-discipulo de García, e cego enthusiasta 
da filha, cabendo·1ne recordar os serios apuros, en1 
que, entáo, andavam os directores, para exhibiren1 
a 1VI11da de Por/ ici, de Auber, visto ter inesperada
mente fugido para Bruxellas a interprete, de que 
d ispunham, Mlle . Cinti. Gastou roges aquelle perspi
caz artista, para· que a genial ll1me. 1\llalibran viesse 
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cantar ao seu lado, e em franccz; com o seu finis
sin10 tino, acabou ella, por attender á empresa do 
Tl1éálre ltalie11, com a qua! assignou defini üvo con· 
tracto. -

Esra va descortinada a sua carreira, e ben1 trans-
parente, que nao se havia valido da protecc;áo de 
condcssa algun1a, ou de qualquer outra influencia: 
a diaphana verdade é, que se viu, gra¡;as á sua ex
cepcional estimati\·a, no honroso embarac:o da esco· 
!ha, entre aquelles dous palcos, cm qua! continuaría 
a prodigalizar os fautosos thesouros. da sua ahna 
abrasadissin1a . 

A 8 de abril de t828, ahí se estreou, no T/1éáire 
Jtali<!11, no papel de Desden1ona, do OLhelo de Ros
sini. Foi um delirio 1 Cederei a palavra a um jorna
lista conternporaneo: • <ÍO sabiam, diz elle, que 
ma1s applaudir; sí o poder e a extensáo singularis
simos da sua voz, si o profundo sentimento e colo· 
rido do seu estylo, ou si o seu n1odo de representar 
energico e apaixonado. • . Desde essa noute, con1e· 
c;ou de ir grangeando en1 Pariz urna popularídade, 
que jarnais declinaría, ovac;óes, que se repetiriam, 
ao cantar a Ce11ere11/ola, a G,1.;1a !~adra, e outras 
operas dessa temporada lyrica. Poetas, do estaláo 
de Víctor Hugo, Lamartine e ~[usset, se confessa
van1 deslumbrados, e toda a bella capital, em um 
convicto transporte, acclan1ou a Malibran ! qua! sy
nonytno de n1aravilha, rnilagrosn, 1nil vezes incon1· 
paravel ! Que outra, dizei-rne, aos 20 annos de edade, 
subiu a táo augusto zenith? Gen1eu un1 brasileiro 

© Biblioteca Nacional de España



• 

218 A MAIS ENCANTADORA MULHER 

vate este profundo suspiro: e De fogosas visóes nutri 
n·1eu pejro! Yinte annos! náo vivi uo1 só n1on1ento!• . 
Arno a sinceridade de táo singellas pa lavras, porque 
nunca foi nesse alvorecer, q ue alguem se tornasse 
invcjavclt11ente celebre, cxcepi;:áo fei ta da 111ais en
cantadora mulher ! · 

Antes que siga para Londres, festejemos o inicio 
dos seus 2 1 annos, porque um simples mez dessa 
prodigiosa existencia sobreleva por un1a decada de 
i11uitos outros genios. Ainda estan1os no Tlu!d/,-e Jta
lie11, cn1 a noute de 2 de abril de 1829, cn1 un1 es
pcccaculo, en1 seu beneficio, tan to n1ais razoa vel, 
quanto havia rccebido carta de seu pae, que lhe re 
lata va, corno no i\'[cxico fóra total1nente saqueado. 
Constou o program1na da Ga;¡:¡a Ladra e da me
tade final do Othelo, rendo o papel do mauro sido 
entregue ao illustre Adolphe Nourrit. Guardan1 os 
annaes artísticos inolvidavcis louvorcs dessa canto
ria. Severo critico, que brilhava no jornal parisiense 
[ ,!! Globe, assim escreveu, en1 o nu111ero de 4 de 
abril de 1829 : ub epois de ha ver, co111 torturante 

. propricdade, reproduzido a dor e as angustias da 
pobre aldcá, con1 que rapida mudan~a soube ella 
tornar-se nobre e sublime, para, com egua! verdade, . . 
expnm1r n1u1to outra angusua, e multo outra espe· 
cic de dor 1• . E tern1inando: •Essa faculdadc de va
riar o pathctico, de diversificar e de colorir de .mil 
nuan~as scntiinentos e paixóes, 1i prin1eira vis ta 
quasi similhantcs, é, por scm duvida, o cun1ulo da 
ane dramatica, e é un1a, das ql1e ~l1ue . ~Ialibran pos-

, 
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sue no mais eminente grau ! • · T a es encomios náo 
parecem endere<;ados a urna cantora, e tiio joven; 
e si elles fariam o orgulho de qualquer fan1osa in
terprete de tragedias e dran1as, que houvesse con1-
pletado n1ais de oito lustros, convireis, senhoras e 
senhores, en1 que i\'ln1e. J\l[alibran ·foi asson1brosis
si1na na precocidade, com que galgou o apogeu da 
arte. 

Veiu o 1nomenro de gravarmos cm seu custoso 
diadema o qualificativo - 1111ica ! - l\'las, antes disso, 
bem nos entendamos sobre o justo significado de tal 
epitheto. Si ha, entre todas as scintilla<;óes da hu
mana grandeza, un1a suprcn1a especialidade, reque
rente de un1 n1undo de altos requisitos, náo vacil
leis cn1 affirn1ar, que, 1ncs1no aci1na do poeta, paira 
o cantor. Lendo, o que aquelle escreveu, bem sabe 
cada un1 de nós, como vestir o proprio ideal; ao 
passo que este ulcimo tem de ser Ou\·ido, tcm de 
nos in1por o ideal delle, quasi sempre diverso, do 
que reinos sonhado. Aqui, que1n est<1 c;intando, pos
sue voz, que nos entra pelo cora<;áo, n1as que pena! 
pcrdc-se pela Yulgaridade dos n1eneios; all i, reco
nhecemos u1n bello dese1npenho, mas que falta! 
sen1i1nos, que ha cerra deficiencia do larynge; acohi, 
nos deleitamos, com um geral conjuncto de distinc
<;óes, 1nas que desventura! o tin1bre é manifesca-
1nentc antipathico ~ E assin1, acaban1os por verifi
<:ar pequenos defeicos, na quasi tota lidade dos mnis 
nocaveis cantore~, e por conter a nossa individual 
cxigenci<1, passando 1ncsn10 a applaudir, co1n certo 

• 
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calor, un1 artista, que se nos afigurou falhado, in
completo, passivel de reparos! E is o bafejo divino, 
que pro fusamente desceu sobre toda a pessoa, de 
quem conquistou aquel le qualificativo- unica ! ·r eve 
ella a incontestada fortuna, náo direi, de haver en
chido, mas traflsbordado o ideal de cada un1 dos 
felizes, que a ouviran1 ! 

A fama da joven prima-dona irradiou-sc pelo 
mundo; todas as principacs cidades porfiavam por 
obtel-a ; fechado, durante o veráo, o 1 111!tit ,-e Jtalie11 , 
contractou-se para Londres, reappar.ecendo, a z 1 de 
abril de 1829, no f-Ji11g's Theatre, no papel de Des
dc1n ona, e, depois, nos de Rosina, Scn1iran1is, Ro
meu, T ancredo, Nineta e Zerlina. Ncssc 1nesn10 
anno, e gratuitamente, exhibiu-se de Susannah, da 
opera JVo;.\e di Figaro, de t11ozart, dada em bene
ficio dos proprictarios do Co11ve11t Carden Tl1eatre. 
Na G rá-Bretanha, si no palco foi creando un1a su
perior éschola lyrica, tan1ben1 proseguiu no ensino 
das bellezas da n1usica-sacra . Deveis te r na n1aior 

. considerac;áo essa palma da incanc;avcl propagan
dista, pois náo tardou, que ahi se fizessc ouvir en1 
varias operas, só em inglez, e que fossc surgindo 
cm conccrtos e fcstivacs innumeraveis, cm ditfercn
tes epochas e logares, raes como Exctcr, Bath, York, 
Bristol, Nlanchester, Chester, (;louccstcr, Binnin
ghain, Liverpool, 'i\' orccster, Nor\vich, espalhando 
o n1ais apurado gosto, e tendo sido, de fac to, un1a 
grande mestra, t1111a valente desbravadora do te r
reno para muitissimos, que vieram a viver dessa 

• 
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p recaria profissíío. f\s Catalanis, as Pastas, as Son

tags, as Grisis alcnnsara111 triu111phos; 1nas fora1n 

verdadeiras ternpestades, que cahiram, absorveran1 

lucros, e se escoaram, sem que a rigor ferrilizassem 

a terra britannica. i\'lme. i\'l alibran, niío; imbuiu-a 

positiva1nente, fecu ndou-a, e q ue1n haja de escre

ver a imparcial historia do desinvolvi111ento 111usical 

nesse importante paiz, terá de lhe conferir títulos 

de capitalissim¡r influencia . . Si isto náo é extraordi

nario, ficarei na i111possibilidade de adn1irar a im

pulsáo, dada por escripros criricos e por Beethoven, 

Rossini, Donizetti, i\'l cyerbeer, Wagner, Verdi, Car

los Gomes, Gounod, Halévy. Náo se préga somente 

con1 arcigos, livros e partituras: a garganta, a acsáo, 

a magna eloquencia do rcspeito pela arte, o requinte 

nos dcsen1penhos ta1nbem sao factores de primeira 

grandeza. i\Iagnificos os tercetos de Dante; mas 

nada perderam com as illustra~óes de un1 Gustave 

Doré. Onde aquella genial cantasse, tiío poderoso 

era o deslumbramento, que es te se convertia e1n 

segura semente do bello; e esse benefico resultado 

niío se circun1screveu á Grá· Bretanha; foi extenso, 

produziu sazonados fructos na Fran~a, e derramou

·se pela Europa inteira. Explicando u111 habil escri

ptor a facilidade, com que o no1ne dessa victoriosa 

conseguiu penetrar nos n1ais reconditos logarejoJ da 

Italia, lembrou, que onde o jornal náo chegava, 

apparecia a simples carta, e esta náo podia esque

ccr um assun1pto, que a todos est~va e1nbevecendo ! 
E cn1quanto sáo accla1nados, coro fanfarras e ge-

' 
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nuflexóes, barbaros guerreiros, que de fraterno san 
gue embeberam o orbe; cavillosos negociadores, . . . 
que sen1earam a z1zan1a entre povos an11gos; egre-
gios tribunaes, que se polluiram co111 a condcn111a
<;áo de innocentcs; exccravcis 1nandócs, que se en
vcrnizaram co1n a nobreza dos Nledicis, para melhor 
terem turgescido os bofes com a villania dos Bor
gias; egoisticos argentarios, que, alucinados pelo fulvo 
deus, foram, a todo o mon1ento, amorda<;ando a 
propria consciencia; perdoae-me, si prefiro render 
culto a essa vaporosa in1agem, que tanto contribuiu 
para conservar no V clho-Mundo os 111ais dignos e . . suaves sent1n1entos; que incruenta e espontanca-
mcnte fez, co1n que grandes capitaes se destocas· 
sem da bolsa dos abastados; que a tantos arroubou 
e a ninguem offendeu; que foi a inspiradora de poe
tas e críticos, jornalistas e pensadores, e1npresarios 
e maestros; que deu inestimavcl exemplo de ardua 
tueca ¿íquelles que, co1n merito real, se conservan1 
rctrahidos ! 

'f ocou-lhe, em Londres, em 1829, no T<ing's Thca
tre, a surpresa de ver o applauso dividir-se entre a 
sua pessoa e a de um firme soprano, ~'lile. Henri
queta Sontag, de qúem disse expressivamente a 
faustuosa Catalani: •E' a primeira no seu genero, 
nias o seu genero náo é o melhor. • . En1 váo tenta
ran1 atear o fogo da ri validade : si Gccthc cedo ba
niu do seu gigantesco espirito qualquer resquicio de 
invcja por Schieller, Mine. Malibran, embora tres 
annos 1nais mo~a, náo pode nutrir duvidas, sobre a 
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sua in11nensa superioridade. E coino se1npre igno
rou, o que fosse te1ner co1npetencias, sem que de 
leve hesitasse, foi mettendo no intiino do seu nobre 
seio aquelle gorgeante canario, a que1n passou a 
distinguir com especial estima. Procedeu niuitissimo 
ben1: incun1biu-se o futuro, de perfeitan1ente as d iffe
ren~ar, rendo ficado uma, con1 a fama de mera: 
flau ta 111echanica; e a outra, con1 a da n1ais geniaL 
cantora, que até hoje ten1 apparecido ! 

No outon1no de 1829, vieram as duas a111igas de
liciar os parisienses, frequentadores do Thédt1 ·e Jta 
lien: co1n as operas Ta11credo e D. Juau, obtiveran1: 
desco1nmunal successo 1 Náo tardou, que a fe liz 
Sontag, casando-se con1 o Conde de Rossi, abando
nasse o palco : só a predestinada, deveria, até a morte,. 
luctar pelo engrandecin1ento da arte. Ainda nessa es

. ta~áo, en1 dezembro de 1829, se fez J\ll1ne. J\'Ial ibran. 
applaudir na opera Clari, de Halévy, para ella ex
pressamente escripta, e, e1n jaJ1e iro de 1 830, repre
sentou de Tancredo, cn1 beneficio daquella compa·· 
nheira. 

Continuou a cantar ein f>ariz, durante o hinvcrno;. 
e, chegado o estío, foi, para Londres, cumprir u1n 
novo contracto. A esses seus 22 annos, já niío ha
via, nas duas grandes capitaes, quem duvidasse, de 
que ella se constituira o p innaculo do finnan1ento· 
lyrico. l\1Ia$ o seu generoso cora~áo reincidiría, em 
sacrifical-a; felizinente, que, dcssa vez, · nao só po1-
sua vontade, sináo ta1nbem que, até finaF-se, nao se 
!he deparou opportunidade, para se convencer, do---. 

'
~ti ,, ., " .. .::; ,..,. _ _.. ~.-¡, 
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quanto anclara errada. S im, por essa epecha, un1 

n1oc;o, nascido en1 Louvain, tocando habilmente vio

lino, surdiu dentre as ondas dos seus admiradores. 

Era pauperrin10, fadado a viver na dependencia ou 

de concertos, ou de discípulos. Parecia n1eigo, e, 

co111 franqueza, durante todas as lides da incan<;avel 

luctadora, náo a perturbou, deu-lhe mostras de 

s ubn1issáo e de affecto. Nun1 i111peto de arnor lhe 

conferiu ella a altissima felicidade de elcito da sua 

alma. Si frias circumstancias aturdira1n scu pae, ao 

poncto de entregal-a a l\llalibran, ainda ncste caso, 

prepararam o terreno em favor de Charles de Bé

i·iot. EITectivan1ente, no cabo de cerro te1npo do seu 

regresso de Ne\\·-York, náo lhe foi possivel suppor

tar a cunhada; a indignac;áo fel-a sahir de tal con1-

panhia, vir para juncto de Aime. Naldi; 1nas esta, 
. . 

por seu nirno, converteu-se em 1mpert1ncnte tutora, 

accrescendo, que estava García prestes a volver á 

Europa. A situa<;áo er..a asphyxiante, para quem, sem 

.dispor de un1 dedicado an1paro, todas as noLites ca

recía de exhibir-se e1n publico, e de arrebatar pla

teas. A figu ra dcsse apaixonado, de 27 annos, que 

náo podía estar corro1npido pelo n1undo, e vinha das 

pacificas regióes da 111usica, i111pressionou-a. Desde 

que, em 1830, a elle seriamente se prendeu, nunca· 

mais tractou, siniio de honral-o, tendo tudo feíto, 

por obter a nullidade do seu clamoroso casamcnto, 

afim de que legalizasse o segundo, como, com a sua 

n1aior alegria, veiu a rea lizar-se . E assin1, o pae de 

sua fallecida filhinha e do seu unico filho, que fez-se 
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es1imado pianista, foi civilmente o seu verdadeiro 
esposo. Essa heroina, que tanto soffreu, que, no 
mcio das maiores ova<;óes, curtiu o mais corrosivo 
manyrio, q ue soube amar e n1anrer-se fiel ao seu 
an1or, ta1nben1, por essa facc, caprou a nossa vcne
ra<;áo. Nein adinira, que tivesse sido honrada con1 
a amizade de innumeras dan1as das airas classes da 
Grá-Bretanha, Fran<;a, Italia e Belgica. A despeito 
da sua agiradissima existencia, nao resta duvida, de 
que conservou, no rigor da expressáo, exemplar sc
nhori lidade. 

Em abril de 1830, d ir igindo-se a Londres, dercve-' 
-se cn1 Calais, dando un1 espectaculo, e1n beneficio 
dos pobres da cidade. Eis tuna outra 1nedalha, que 
sobre o seu caridoso peiro enconcra justo logar: nin
guem se esqueceu mais de si mesma, e nen1 melhor 
se lembrou de parenres e affins, rendo sempre se 
devorado a enxugar alheias lagrymas, a soccorrer 
affiictos, a distribuir pelos in fcl izes, a por os scus 
scrvi<;os ás ordens de qualguer pedinte. 

E111 1ti3 1, ron1ou casa en1 Bruxellas, e, pouco de
pois, fez construir un1a confortavel \·ivenda no su
burbio Ixelles, poncto este, em que gosrava de vir 
repousar os breves dias, que a sua afanosa carrcira 
!he concedia. A essa propriedade junctou-se, em 
1836, urna outra, cerca de 7 mil has distante de Pa
r iz, chamada Le Chálea11 de l?oissv. , 

Em junho de 1832, achando-se na capital da Bel
gica, por lá passou o festejado Lablache, que !he 
suggeriu a idea, de accompanhal-o, até o su!, en1 

1 5 
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urna excursáo lyrica. Si o paterno lemma hav1a sido 
- querer é poder, fora o seu - trabalhar é luz ir; 
nao vacil lou, pois, em, pela primeira vez, se tornar 
conhecida na Italia , que, se111 demora e co1n enthu
siasn10, sagrou-a «L a di11a del canto!». Na residen 
cia do governador, e na do Duque \ Tiscont i, en1 Mi
láo, abrilhantou alguns saraus musicaes, dirigindo
·Se a Roma, onde, em julho, durante seis noutes e 
no T heatro Valle, exhibiu-se no Othelo, cxtaseando 
o auditorio, e sendo ahi, que, de Pariz, lhe chegou 
.ª luctuosa noticia do fallecimento de seu pac ! De 
Roma veiu a Napoles, en1 agosto, dexpcrtando o 
mesmo enlevo, epocha, em que uro distincto critico 
italiano appreciou, com os n1aiores elogios, a sua 
genial personifica<;áo de Desdemona, concluindo: 
•Náo ha o mínimo vislumbre de esforco ou de es· 

• 

tudo; cada lance parece emanar da inspira<;áo do 
momento, e é esse o segredo do arrebatador poder 
de Mme. 1\il al ibran .». De Napoles transferiu-se a Bo
lonha, onde, a par ti r de fi ns de septembro, deu vinte 
recitas, que produziram inaudito deli rio, e a fizcra1n 
alvo de varias honrarías, inclusive a da inaugura<;áo 
do seu busto no edificio, em que cantara. 

Cheia de louros, voltou a descan<;ar em Bruxel
las, até que, a primeiro de maio de 18:)3, no Drury 
La11e T heat1·e, come<;ava de revelar á sociedade 
londr ina as bellezas 1nclodicas da Son1nan1b11la, de 
Bellini, cantada ero inglez, o 1nesmo, e1n seguida, 
tendo feito com o Fidelio, de Beethoven, e urna 
opera, de Chelard, do titulo O estuda11te. E náo tar-
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dou, en1 assumir parte salientissin1a nos festivaes de 
Nonvich, . vVorcestcr e Liverpool, regréssando a 
Napoles, onde se manteve até 13 de 1nar~o de r~34, 
apparecendo no Olfzelo, Gai:rª Ladra, Irene (de 
Paccini), Fig·lia dell'Arciere (de Coccia), 1Vlat rin10-
nio Segretto, A111elia (de Lauro Ros si) e 1Vorn1a. 
Foi un1a frenetica e inolvidavel acclan1a~áo 1 Parece, 
que estamos e1n face de uma artista, que 'attingiu 
respeitavel edade, e, e:ttaticos, contemplamos u1n 
genio, apenas de lHU quarto de seculo, e que já náo 
sabe, onde guardar corcas inesti1naveis» todos os 
documentos dos 1nais assignalados triu1nphos ! 

De Na poi es vciu a Bolonha, e ahí, e111 1 <>34, to
mou parre en1 concertos, seguindo para J\ll iláo. Ad
versa, carregada, tenebrosiss1n1a semostrava a atmos
phera : ha vía a illu~tre ira liana J udith Pasta, com as 
mais gratas recorda~óes na 1Vor111a, deixado um 
partido de irricaveis adeptos. A escolha, pois, de tal 
opera, para estrea, parecen aos pas!istas vaidoso e 
inroléra vel 1nenospre~o . Quando, entretanto, soou a 
hora do applauso, cnagistral e poderosamente arran
cado, tiverain de capitular, de reconb.ecer a im1nensa 
superioridade da invencivel ! Foi urna ova~áo 01e1no
randa ! Fin do o espectaculo, 1nais de vinte 1nil pes
soas pern1anccera1n en1 fren te ao palacete, em que 
esta va hospedada; bella ~ serenata improvisaram, e 
a 1nultidáo, a espa~os, reclainava o apparecimento 
da incl ita a rtista! Prende-se a esse te1npo a bella 
n1edalha dó esculptor Valerio Netti, co1u a ephigie 
da diva em u1na face, e na outra a legenda : 4 Por 
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universal consenso proclamada admiravel na acc;:áo 

e no canto.• . 
Que sacrificio vir, rapida1nente, de i\'[iláo a Lon

dres, e só para tuna noute ! Que os aba factores dos 
n1ais plausiveis iinpulsos tiren1 . desse rasgo de no
breza d'aln1a mofinos argu1nentos, con1 que a clas
sifiquem de abusadora das proprias fon;as. 1unca 
se resignou i\1me. i\ilalibran á pecha de imprestativa ; 
o seu ero1áo !\'lanuel organizara um concerto, e ncste 
pro1nettera ella tomar parte. Cu1nprindo a sua pala
vra, en1 junho de 1834, brilha va no saláo de i\'lrs. Ca
ru ther, en1 Grafton Street, pagando o seu tributo 
de fraternal carinho. 

E vol veu, immcdia1an1ente, i\ Ital ia, onde deve

ria executar varios contractos. notando-se, que de 
todos os poneros cstes lhe cho,·iam, nas mais van
tajosas condic;ócs. Tivcsse ella disposto do dom da 
ubiqllidade, e, só por esse lado, ter-sc-hia consti
tuido uma coruscante legiáo ! Chegando a Sinigaglia, 
a 14 de julho de 18:54, conquistou os habituaes 
triu1nphos, seguindo, a 1 1 de agosto, para Lucca. 
Foi ahi, que, cm a noute da sua ultima festa, o povo 
tirou-lhe os cavallos da carruagem, e lcvou-a no 
meio de intern1ino alarido. De Lucca novamente a 
l\'liláo, apenas para doze recitas, e a Napolcs, a fim 
de cantar, até 4 de 1narc;:o de 1835, durante toda a 
tcn1porada do carnaval. Nesta ul tima cidade, virando
·se-lhe u1na vez a berlinda, em que rodava, deslo
cou um brac;o; mas, a inda assim, náo se furtou ao 
trabalho; ráo artisrican1entc ero scena se conduziu, 
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que mal percebíam, que o tínha immovel em appa
re lho. Tocou o fel iz mo1nento para Veneza, e esta, 
con1 as suas innumeraveís gondolas, recebeu-a, como 
si fossc urna divind<1de: ao passar pela praga S. Mar
cos, ral era a agglon1eragúo de saudantes, que pre
cisou refugiar-se para dentro da basílica! Othelo, 
Ce11ere11tola e 1Vor111a foram as operas escolhidas, 
rendo tambem dado, em beneficio de um quasi fal
lido cn1presario, a So11111a111b11/a, generosidade, que 
lhe valcu, ,·er o respectivo theatro, passar a ter o 
seu populnrissiino non1c. 

Dcixando a lralia, veiu, durante o verao de 1835, 
infla1n1nar Londres; n1as já e1n i1gosto crea va, en1 
Lucca, o papel de lg11e~ de Castro, da opera de 
Persiani, para ella expressan1cnte escripta. Táo en
thusias111ado com tal cantoria se mostrou o Duque 
de Lucen, que presenteou a interprete com ríquis
simo aderego. Rompendo o cholera-n1orbo em Ge
nova e Florenc;a, e á vista de un1 contracto em Nli
láo, náo trepidou, para evitar cordóes sanitarios, en1 
fazer arriscadas viagens : certo foi, que, em septen1-
bro de 1835, ahi surgiu essa inRexivel escrava de 
de veres. Nessa quadra, creo~1 dous papeis : Aifa1·ia 
Stuarl, de Donizetti, e Giova1111a Grey, da opera, 
que para ella Vaccai havia composro. Tambem, a 
esse tempo, teve o seu busto, cinzelado por habil 
esculptor. 
· Volvendo a Bruxellas, raiou-lhe, afina!, a noticia 

da annullagáo do seu casan1ento com l\llal ibran, e 
logo, alegrissi1na, se dirigiu a Pariz, onde, a 29 de 

• 
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marc;o de 1836, servindo de testemunhas o Ñlarquez 
de Louvois, o Bar.áo Pérignon , e os Snrs. Auber e 
Troupenas, celebraram-se as suas segundas nupcias 
com Charles de Bériot. Nesse dia, tcve ensejo de 
ouvir o correcto pianista 'fhalberg, e recebeu de sua 
an1iga, a rainha J\llarie Atnélie, de Franc;a, un1a joia 
de alto valor. Parecia, que nada n1ais lhe faltava, 
ao ver legitimado o seu unico filho Charles "''ilfrid 
de Bériot: a crenc;a na hun1ana justic;a vol tara a lbe 
aquecer o corac;áo, e a febre de esfon;os pela arte 
e pelo beiu con1pletan1e11te della se apoderou . 

De novo na capital da Belgica, deu, a 1 1 de abril 
de 1836, o famoso concerto en1 beneficio dos pola
cos refugiados, e, tres dias depois, u1u outro, no 
Théatr·e Royal, onde se viu pomposa¡nente accla· 
rnada, seguindo, e111 ñns desse 1~1esn10 1nez, para 

·Londres. Quanto, dahi en1 deante, dize111 livros e 
jornaes, desnorteadissin1os con1 o rapido fa lleci1nento 
de J\llme. J\llalibran, deve ser posto á n1argem : o 
atropelo de data? e d~ factos n1ixtura-se a transpa
rentes invencóes. . . 

A 2 de 1naio de 1836, con1ec;ou, no 1Jr11.') ' Lane 
Theatre, o seu contr~cto coro o en1presario Alfred 
Bunn, creando, 2S dias depois, e em inglez, o papel 
de Isolina, da opera The }lfaid of" A,-tois, de Willian1 
Balfe. E111 junbo, fez-se ouvir em un1 concerto, ein 
beheficio de Jobn Orlando' Parry. Em principio de 
julbo, sahindo e1n seu predilecto exercicio de equi
tac;áo, monta va, pela manbá, o mes1no habitual puro
-sangue, quando este, espantando-se, e111 pleno ga-
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Jope invesliu, em volta do Rege11t's ¡:>a1·k. Logrou 

estacal·o um casual transeunte, mas a corajosa ama

zona foi violentan1ente projectada contra a interna 

cerca de pau. Náo ha duvida, de que se contundiu; 

mas ride do diagnostico dos incoinperentes : náo se 

presta esse grande susto ás n1 il versóes, que a char

latanice teceu . Nessa mesma noute, e nas seguintes, 

positivo foi, que :Nlme. :\1alibran cantou, corno si 

nada houvesse succedido; e a 16 de julho, deu um 

bri lhante beneficio, no d icto Dr111y Lane Tlteatre, 

recebendo a mais estrepitosa ova<;áo, e a visita da 

sua britannica amiga, a Duqueza de Sr. Albans, que 

fo i pcssoalmentc ao seu carnarim abra<;al-a e entre

gar-lhe urna len1bran<;a. · 
Regressou a Bruxellas; ni as, sem demora, se 

exhibiu cm concertos em Li~ge . JVIeiado agosto, e ac

ceden do aos rogos dos habitantes de A ix-la-Chapelle, 

apresentou-se, por duas noutes, na So11111a111b11/a, 

tcndo sido distinguida com honras militares. Seguiu 

para Lille, para urna fes ta musical; depois, para a 

sua propriedade parisiense Le Cluileau de Roissy; 

e, sem maior descan<;o, a ron1ar parte no grande 

festival de !Ylanchester. Foi urna viagen1 vertiginosa : [ 

chegou, sabbado, ro de scpten1bro de r 836, e hos-

pedou-se cm 111osley-A.rms, hotel sob a direc<;áo de 

.i\ l rs . Richardson . Ahi, infeccionou-sc de prompto, e 

teve de ser victi111a do seu afan, do atraso scienti-

fico da epocba, e da falta de um condigno esposo. 

Si o inseparavel Charles de Bériot juncto della se 

achava, penso, que fora rrazido, para que tivesse 
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optin1a occasiáo de revelar-se. A indefesa, 1nui gra
veinente infern1a, ainda assim cantou, nas n1anhi\s 
e noutes de 13 e 14, arrebatando, quantos a ouvi
ram ; n1as já, ao concluir o seu trabalho do día 14, 
escava febril , e fo i sangrada. A despeito de rudo, 
crgueu-se a r 5, e veiu até a egreja; te ve, porém, de 
ser reconduzida, prostradissima, para o Jeito, que 
náo mais deveria abandonar. In1propria e tardía
mente medicada, por fi 1n expirou, aos 20 minutos 
antes da meia-noute de 23 de septeinbro de 1836, 
parecendo-01e quasi cerro, que de febre . typhica, 
fórma 1neningo-encephalica. Quando en1 comes:o de 
agonia, Bériot se retirou do qua reo; teniendo ex por
-se, era faci l, que náo pudesse ve l-a soffrer; deixou-a 
aos exclusivos cuidados de un1a extranha, iVIrs. Ri
chardson; urna hora após o fallecin1ento, acceitava 
os conselhos do ultimo esculapio, que attendera á 
inditosa artista : assignou un1 papel, em que da va a 
1\1. r. Beale plenos poderes, para cuidar do funeral , 
e desappareceu de i\1.anchester, no 1neio do pasn10 
de todas as pessoas briosas, e até sen1 ter ido depor 
uin derradeiro beijo sobre a sua hirta ben1feitora ! 
Sern comn1entarios. Está ahi inteiri<;o, quem, n1ais 
tarde, debulhado em Iagry1nas, de longe exigiría os 
restos inortaes da consorte, para trasladai;áo no 
cemiterio de Laeken, en1 Bruxellas; e ta1nben1 o 
ingrato, que entraría em segundas nupcias co1n 
i\ill le. H uber. 

Apenas circulou a infausta noticia, os organizado
res do festival de Manchester convocaran1 u1na as-
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semblea, que foi extraordinariamente concorrida: la
vraram um authentico depoimento de todos os factos. 
be1n como un1 voto de im1nenso pesar. Li toda essa 
acta, que tem a assignacura do direc tor John Niacvi
car; della apenas destacarei es tas solennes pala vras: 
•A mais profunda estima foi na occasiáo demons
trada, e unanime pensar significado, de que o n1undo 
musical, con1 a sua niorte, havia sido pri,·ado do seu 
maior ornamento e orgulho!1. 

---

Senhoras e senhores, desapparecido o grande 
astro, e nao mais sendo possivel fazel -o rebrilhar. 
convido-vos á 1neditaitáo. 

De que modo, pergunto-vos, appreciaren1os o nie
rito real de urna dada mulher? Parece-me, que ana· 
lysando, desapaixonadamentc, todos os seus dotes. 
e depois todas as suas prendas, unindo a cada fa
ctor o seu justo peso, e por fin1, recomposto o typo 
geral, confrontando-o, con1 q uem lhe possa offerecer 
razoavel competencia. 

Esrude1nos, quem, desde 4 de janeiro de 1837, jaz 
no dicto cemiterio de Laeken, e foi, mais tarde, re
suscirada na bellissima estatua, que, dentro do mau
soleu, attesta urna das victorias do esculptor belga 
Gui\laume Gecfs, seu adrnirador e contemporaneo. 

Muito de proposito nao accentuei, até agora, en
cantos physicos : sobre ter sido forn1osa, foi l\iln1c. 
Mal ibran excepcionalmente sympathica; um esbelto 
anjo, de negros, sedosos e abundantes cabellos; olhos 
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grandes, pre tos, eloquentissimos ; bocea symmetri
ca, ajardinada e1n al vos e regulares dentes; máos 
prünorosas; tez fina, pall ida; pesco~o elegante, sus
tentando un1a cabe~a da 111axima dis tinc~áo; fórmas 
suaves, fen1inis; estatura inedia ria; e1n urna trivial 
cxpressáo, tun longo can1inho andado para os seus 
especiaes triun1phos. Nesse corpo o Altissi1no insuf. 
flou un1a alma, tendente para o beni, qua! n1elbor 
nao poderemos imaginar. Quanto, toda a sua vida, 
repartiu por parentes e pobres, constituiria irumensa 
fortuna, con1 o subido valor de havel-a ganho, coro 
inéanc;avel, correcto e diario esfor~o. Sen1pre a en
contr.aram obediente aos reclan1os da caridade. A 
grande licc;áo, que, por essa face, repetiu a todos 
os luzeiros do palco, tornou-se das niais fecundas, 
estin1ulou in1itadores. Nunca sciube descer até a in
veja : ainda en1 28 de mar~o de 1836, ao assistir, 
ern Pariz, aos Huguenotes, de J\'Jeyerbeer, foi, satis
feitissima, abrac;ar Mlle. Falcon e Adolphe Nourrit. 
A carta, que de Miláo escreveu ao Conselheiro Pa
rola, relatando, quanto pensava sobre Judith Pasta, 
na JV01·1na, é de un1 espirito superiormente justicei
ro; e a que, sobre a Condessa Merlín , enderec;ou a 
u1na pessoa intima, prova o seu criterio, ao lado de 
bella n1agnanimidade. Esse im111utavel typo de bo
nho111ia, que por innu1neros se sacrificou, que para 
todos tinha u1n agasalhante surriso, que a ninguem 
consentiu e1n maguar, descoqheceu intencionaes ini
n11gos. 

l n1possivel adn1ittir mais lucida intelligencia : era 
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uma clarividente, que tudo adivinhava, e que dispu
nha da mais assombrosa memoria. Com a sua at ten
ta, constante e variada appl icai;áo, chega a cocar ás 
raías do inverosimil, q uanto betn verdadeirarnente 
conseguiu ter sido, até que, táo mo<;a, para scmpre 
se ausentou: boa desenhista, perita e1n trabalhos de 
agulha, profunda conhecedora de musica, primorosa 
pianista, original co1npositora, admiravel polyglotta, 
engrai;ada epistolographa, instruida em lettras e ar
tes, cantora incompara vcl, genial actriz, propaga
dora de operas e de 1nusica sacra, interprete dos 
1nais oppostos papeis, estudiosa de lei, ins igne pen
sadora, cavalhcira e amazona, dan<;arina e nadado
ra, scinti liante no espirito e eruptiva na gra<;a inno
centc, distribuidora do bcm, cultora do bello, habil 
diplomara, infaliivel cm alcani;ar os mais difficeis 
effeitos e victorias, precoce entre quantos provaran1 
precocidade, pesae ben1, senhoras e senhores, tudo 
isso, e dizei-me, si ainda com a singularidade de um 
ti111bre de voz, que do1ninava tres registos, pode
ria cu ncgar-lhe a palina, de ter sido a perfeita in
carnai;áo do thema, sobre que me cumpria discorrer ! 

Estáo de accordo con1 rúo raro merito estes dous 
factos cxpressivos : a qualidade dos seus contractos 
e a qualidade dos seus triurnphos, até com operas de 
duvidoso valor. De feíto, desde que i\'lme. i\'lalibran 
appareceu, fo i gradual e insistentemente solicitada, 
de poneros d iversos, por 11u1nerosos empresarios, 
que lhe offereciam vantagens, nunca vistas antes 
della, náo egualadas em seu tempo, convindo garan-

• 
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tir, que todos lucraram, e sen1pre reconheceratn, 
nessa fiel cuo1pridora de encargos, que1u poderia 
salvar direc~óes, en1 J.Uá situa~áo pecuniaria. Por 
isso, tt111 houve, que, ao lhe fazer elevada proposta, 
accrescentou, ql1e, no 601 das recitas , dar-lhe-hia 
riquissÍlna joia, que lembrasse á n1ilagrosa os excel
lentes lucros, realizados por el le . ~raes contractos, 
de ; ·iS libras esterlinas, e 1nais, por espectaculo, 
con1 d ireiro a beneficios, que traz ian1 avultadas son1-
mas, longe de serenaren1, foran1 en1 augn1ento. 
Quando a niio podia111 obter para u1na ten1porada 
lyrica, já se cootentavam con1 un1 si1nples concerto 1 

E norae be111, que fa lleceu : 1. 0 antes de seguir para 
o festival de Dublin; 2 .0 e111 1neio do valiosissin10 
contracto con1 o Duque Visconti, isto é, 140 recitas, 
a 2500 francos cada u1na, con1 palacete e mesa 
franca; e 3.0 achando-se os parisienses, n1ortos por 

, ouvil-a de novo! 
Quanto á qualidade das suas victorias, tornaran1-

-se, se1n un1 leve 111on1ento de infortunio, notoria-
1nente n1emorandas, porque a grande artista soube 
se1npre viver todos os seus papeis, con1penetrada, 
de que o 1nelhor era, o de que, na occasiiío, se pos
suisse. No seu livro Queens a¡· song, d isse, co111 ati
lan1ento, Ellen Clayton: «iVlme. i\lla libran teve a n1á 
sorte de náo dispor, sináo de ruins operas, para a 
1nesn1a escriptas.». Só depois que su1niu-se, foran1 
desponctando, e sendo cantadas as n1ais ricas parti
turas, q ue hoje nos transportam: ainda assiln, com 
O Barbeiro de Sevilha, o Othelo, a Sen1irarnis, ·a 

' 
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Ce11ere11tola, a 1Vornia, a Son1nan1bula, e sin1 ilares, 
fez, o que nunca lograram as melhores interpretes 
das producc;óes, ha vidas con10 o ultin10 esforc;o do 
engenho 111usical. E si quereis , be1n de perro, ava
liar a pri1na-dona, de quem tracto, considerae, que 
cooséguiu arrebatar, mesmo com o que nao tinha a 
n1enor forc;a intrioseca; n1orta .ella, todas essas ephe
aneras folhas cahiram; nao, a esconderen1 o seu tu-
1nulo, qua! succedeu ao doente de i\1lillevoye; n1as, 
a gravarcm na justic;a universal o .seu no1ne triun1-
phante 1 Sin1, onde está a corajosa, que se anin1e a 
dar vida ás seguintes operas : Ignez de Caslro, de 
Persiani ; To1·1valdo e Dorliska , de Rossini; Maria 
~tuart, de Donizetti; Irene de 1Vfessina, de P accini; 
C'lari, de Halévy; A11zelia, de Lauro Rossi ; Estu
dante, de Chelard; J\1aid of Artois, de Balfe; La 
Figlia dell'.1lrciere, de Coccia ; GioJ1an11a Grey, de 
Vaccai? Nenhu1na lograría resuscitar taes 1numia>, 
salvo si i\1:n1e. i\1:alibran voltasse ao mundo, e qui
zesse oovan1ente provar, que, onde esta va o seu ge
nio, estava ta1nben1 a sua inseparavel son1bra, o ap
plauso incoercivel! 

Estais naturaln1ente canc;ados, de verificar tantos 
esplendores, e con1 certeza no 1naior pasn10, de que 
a n1ais encantadora n1ulher niío tenha rido estatuas 
publicas e preclaros biographos; mas nao esquecei, 
que, si este inundo é aptissin10 para ser acordado 
aos clarins de u1n Bon·aparte, nunca foi n1erecedor 
de sei: enternecido pela nobre, afinada e apaziguante 
voz daquella garganta celestial! 
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Dei, nesta conferencia, ao adjectivo e11ca11tadora 
a sua mais laca accepi;áo: náo discutirei, si a cerra 
já viu outra mais caridosa, outra mais sábia, outra 
mais esculptural , oucra 1nais veneranda, outra 1nais 
omnipotente, outra n1ais util, outra mais solenne, 
outra mais feliz, outra mais falada; o que náo sei, 
é que, reunidos codos os dotes e prendas, houvesse, 
até o fi 111 do seculo x1x, aprescncado oucra 1nais en
cantadora. Para que vos de urna final idea dessa 
excepcional :vi.aria, imaginae uma abstrac¡;áo: um 
principe, il!ustrado, riquissimo, reftectidor; un1a es
pecie do sympathico H amlet, antes de receber o 
golpe, que o alienou; supponde, que, chegado á 
edade da mais digna paixáo, encrisreceu, abriu e1u si
lencio a janela do seu palacio, e para o ceu volcou-se 
hu111ilde1nente, na fervorosa prece, de quen1 roga a 
Deus, que lhe conceda a 1nais encantadora mulher! 
llelevae a estreiteza do meu sincero sentir, e si ape
nas cornprehendo esca hypochese de absoluta ale
gria : a crea¡;áo de un1 outro anjo, exacta111ente cal
cado no divino molde, que <1cabámos de escudar! 

Declaro-me sem palavras, com que agradei;a a 
vossa benevola attenc;áo; 1nas, antes gue deixe a tri · 
buna, venia ainda vos pe¡;o, para me di rigir a este 
frio mannore: 

Gentilissimo e genial espirito! 
Ad1n iro·te, bem do fundo de 1ninh'ahna, porque, 

rendo-te a natureza feíto forn1osa, nao te limitaste, 
a ficar vaidosamente quéda no ceu alto throno de 
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belleza, até que a elle subisse Llln apaixonado, digno 
de ti, para te levar a tranquilla ventura, com que 
tantas do teu lindo sexo se baloucaran1, na n1ais 

• 
aprazivel lua de 1nel 1 Adn1iro-te, porque, 'iniciada 
por teu insigne pae no egregio culto da arte, desta 
te constituiste urna sacerdotisa sen1 par, quebrando 
resoluta o espelho, com que apenas vemos o corpo, 
para accenderes a chamma rútila do espirito, que 
vive anciando pelo bem e pelo bello, e, dahi, que 
apprende a 1nover-se, a estudar, a aperfeictoar-se, a 
apparecer, a progredir, nu1na febre, que náo ten; 
fi1n , nessa perenne conquista do ideal! Admiro-te, 
porque, nessa lucta asperri1na, nesse peregrinar pela 
verdadeira selva escura de Dante, soubeste, éon1 
descon1munal tenacidade e inexcedido nierito, abrir 
o teu can1inho glorioso, inventando recursos, nao 
perdendo ten1po, e1n explicar aos parvos os teus 
actos, na apparencia extranhos, ensinando, sim, aos 
sensatos, a te julgaren1 pela tua róta ascendente, 
sempre dos mais significativos triu1nphos 1 Admiro· 
-te, porgue, raes victorias cada vez 111ais te tornaran1 
humana, singelliss i1na, táo simples nos teus modos, 
que as massas chegaran1 a te consagrar, e se1n o 
n1inimo receio, essa cordeal estin1a, que só próvén1 
de uina legitima popularidade 1 Adn1iro-te, porque, 
perlustrando os mais cultos paizes, e exhibindo-te en1 
varios idio1nas, estiveste, implicitamente, a pugnar 
pelo an1or universal da arte, e, dahi, ta1nben1 en1 
beneficio do das sciencias e lettras, e só quando tal 
an1or de todo se generalizar, e se vi r defendido e 
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respeitado, náo será urna utopia a felicidade terres
t re! Admiro-te, porque tudo isso operaste, nao na 
epocha da madureza e do Aorescer das faculdad es 
superiores, 1nas na quente quadra da juventude, en1 
que ferve o sangue, e só pensan1os no goso, nesse 
exhaurimento de todas as illusóes, un1as após ou
tras ! Adn1iro-te, pela tua intensa sede de saber e 
pela rapidez, con1 que te e levaste a niestra, e111 qual
quer dos ramos d iversos, para que te voltavas, con
seguindo prodigiosamente adquirir em horas, em 
mezes, o que a todos nós cusra o mais constante e 
di latado esfon;o ~ Partiste desta ter ra, que positiva
n1ente te nao 1nerecia, e antes de teres tido tempo 
de bem a conhecer, ranto o tcu espirito nunca pou
sou, e sen1pre se 1nanteve na mais remontada esphc· 
ra ! Niio cuides, de aquí resurgir : virias, apenas para 
ver, erigido por publica subscripc;áo, u1n sumptuoso 
mausoleu, que pouco traduz, desde que a tua bio
graphia ficou por ser feíta, os elementos, para isso, 
quasi d ispersos, e tu, na in1aginac;áo gcral, co1ne
c;ando a fluctuares, qua) inco1nprehensivel mytho, já 
difficilmente resalvado pela esplendida poesía, que 
te dedicou .1\Iusset ! Paira, fica ahi, ncssas alturas de 
ben1aventuranc;a, nessa phantastica cidade, en1 que 
estás habitando! Ahí, devenls dispor de escolhidas 
plateas, e lidar com embalsamadas almas! Ahi, com 
certeza, rendo o Altissimo te conservado o teu di
vino n1erito, tirou-te da 1ne1noria o teu triste passa
do, e restituiu-te roda a tua vi rgindade de corpo e 
de espirito! Ahi, deverás estar noiva de um genio, 
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que bem te comprehenda e cegamente te adore, sa
bendo como encher de delicias o teu delicadissimo 
cora~áo! Ahí, os maestros seráo mais inspirados, que 
Meyerbeer e vVagner, Vcrdi e Carlos Gomes, Bellini 
e Gounod, Donizetti e Leopoldo .Nliguez, as operas 
1nais arrebatadoras, que Hug11e11oles e Ta1111hause1·, 
Ai'da e Guaral!)', 1Vor111a e Fausto, Lucia e Sal
d1111es, e, quando appareceres a interpretal-as, os 
proprios aojos teráo licenca, de te virem applaudir 
e coroar ! Ahi, si succeder, que falle<tas, que sejas 
chamada ainda a un1 mundo 1nelhor, o teu esposo 
náo desertará o teu cadaver, sobre el.le cahirá, en1 
u1n fu ln1inante sollu~o, e Deus, co1n movido por ta-
1nanha dedica~áo, penuittil-o-ha, que te accon1pa
nhe, para que ambos continuem un1 definitivo, un1 
beatifico, um sen1piterno idyllio ! 

• 
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A argui9ao 

Apenas o Dr. Luvirno concluiu a sua conferencia, 
prorompeu e1n todo o arisrocratico saláo un1 espon· 
taneo, unanin1e, prolongado applauso, e, ao descer 
da tribuna, damas e cavalheiros ao encontro lhe vie· 
ran1, no intuito de 1nais directamente o felicitar: 
nem outro poderia ter sido o procedimento, por parte 
daquella finissima sociedade. Embora no auge do 
cnthusias1no, as Snras. Inna e Justa e os Snrs. Ar· 
mindo e Paulo Fortes reprimiram-se, contentaram· 
-se de se entenderem por surrisos, e de, pouco a 
pouco, se approxin1aretn, até que o ultimo pudesse 
dizer baixinho para os tres: 
- Encheu-1ne as medidas! Está salvo o principal da 
nossa festa! Attendamos aos nossos convivas; quanto 
ao doutor, é como si de casa fosse; teremos tempo, 
de lhe significar a nossa inteira satisfac~áo, o nosso 
illin1itado reconhecin1ento. 

E os quatro dirigiram-se aos pequenos grupos, 
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rogando-lhes a fineza, de passarem ao buffer. Si ahí 

cada qual se foi fazendo servir do que appetecia, 

todos continuara1n a asscverar, que o orador lhes 

havia proporcionado mo1nentos de extraordinario 

prazer. Durante essa geral conversaitáo, a magnifica 

orchestra, que para n1ais perro se mudara, executou 

un1 bello ran1alhete de 111usicas, que o habil maes

tro Charles de Montillard havia expressamente ins

tru111entado para essa noutc, e pertencia1n á lavra 

de ~'1me. i\'lalibran. 
Ao cabo de uns quarenta minutos de intervallo, 

todos vol vcra1n a reoccupar as su as pol tronas. De 

novo subindo á t ribuna, o desalTectado panegyrista 

pediu-lhes a maxima intimidade, o grande favor, de 

ire1n entretcndo urna cerrada argui~áo, contra quanto 

acabaran1 de escutar, expondo·lhe, sem cerimonias, 

a menor duvida, indicando-lhe quaesquer detalhes, 

que reclamassen1 amplo esclarecimento. 

Nesse renhido tiroteio cada um se foi francamente 

iovolvendo, con1 o mais vivo interesse. Passal'ei a 

reproduzir os dialogos, conservadas a ordem dos 

atiradores, pelos seus nomes,_ e ·ª em que o defen

dente os attendeu. Iniciqu o debate conceituado cli

nico francez, que, ao levantar-se, infundiu respeitoso 

si lencio : 

O Dr. Cyrie11 de ft'ignot- Só lhe posso, illustre 

collega, emittir objecitóes de simples medico, que se 

praz de ver, devidameore elucidados, assumpros de 

character clínico. Que os ouv¡nres me desculpem, si --·'-tl. ''·-,... .., 
~ (J ~ .. .,,• 
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opinarem, náo ser este o melhor logar, para un1 
apuramento de causa de n1orte. Acho-me, poré111, 
aquí mesmo, por mera coincidencia, munido de un1 . . 
1nc1s1vo e precioso aponctamento, que protesta con· 
tra a causa, que ouvi - febre IJ'phica fórnza 111e11i11go
·e11cephalica. Pennittam-1ne urna explicac;áo, antes 
que o tire da minha carteira: visitou-me, ha poucos 
días, un1 an1igo, que perde longas horas em bibliothe
cas publicas, á cata de livros raros e de antigas col
lecc;óes de jornaes; elle sabe, que esrou elaborando 
um co1npedio das 1nolestias intracraneanas, e, ao ter 
descoberto un1 in teressante escripto, publicado por 
Castil-Blaze, en1 fins de 1836, copiou o ren1are, na 
supposic;áo, de que isso ser-1ne-hia de ul'ilidade. 
Eil-o : e No 1nomenro, em que corrijo as pravas desre 
artigo, novas informac;óes 1ne chegan1; é conhecida 
a causa da 1norre da grande cantora. i\11ne. i\1alibran 
tinha, em Londres, cahido de uro ca vallo, vinre dias 
antes da sua doenc;a; um violento golpe na cabec;a 
e u1na infla1n 1nacáo do cere bro a trouxeran1 a esse . ' 
estado de exci tac;áo nervosa, que lhe noraram nos 
seus ultimas tempos. Sen1 que procurasse prevenir 
as consequencias dessa pancada, continuou a cantar 
dia e noure. Nada poderiam recear da sangría; 
inuito ao contrario; mas fora míster adn1inis rral· a 
1nais cedo e repeti l a. Sangrararn-na á noure, e 
achou-se melhor; na 111anhá seguinte, condcscendeu 
como lord, que pessoalmente a veiu buscar ao hotel. 
Duas exhibic;óes 1nusicaes lizera1n reapparecer os 
espasmos de irritac;<'ío; recahiu á noute, para náo 
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n1ais se erguer. • Ponhamos de parte a i1nproprie

dadc scientifica de alguns termos, e a tola confian<;a 

em sangrías; náo é, porém, possivel desprezar, que, 

nessa valiosa declara<;áo de un1 contemporaneo e 

amigo bem infonnado, está clarissin1a a capi tal cir

cumstancia de um violento traumatismo sobre a ca

be<;a, vinte días antes da n1olestia, que terminou 

fatalmente, com todos os symptomas da meningo

-encephal ite; foi esta, pois, de origen1 traun1atica, e 

náo Lfphica. 
O Dr. L11vir110 Fra11co - Li o estirado, o enco

miastico artigo de Castil-Blaze, que, a csse tempo, 

em assumptos lyricos, concentrava alto con11nando ; 

tamanho, que o jornalismo, nas outras cidades eu

ropeas, logo tractou ou de transcrever, ou de tradu

zir. ou de paraphrasear, quanto alli se dizia. A 

prompta, a inesperada n1orte da es timadissima can

tora, a todos surprehendeu; náo havia, q uen1 náo 

estivesse sofrego por informa<;óes fidedignas. Esse 

folheti1n tinha ele1nentos, para contentar a geral an

ciedade : comc<;ava com sentimentalismos, compro

phecias lamuriantes, com approximac;óes balofas en

tre a sorte do melodioso Bellini e a daquella breve 

existencia; se guia, rememorando os principaes trac;os 

biographicos da inegualada prima-dona; devidan1ente 

lhe salientava o incomparavel merito; aspergia con

s iderac;:óes technicas, confirmativas de competencia 

en1 111ateria musical; final111ente, regougava esse ... 

categorico post-script11111 . .. que serenou codos os 

animos, e se converteu na unica moeda cm circula-
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<;áo ! Como si isso náo bastasse, ainda nos veiu o 
erudito Fétis in1pingir o seguinte, noton10 ' ', pg. 420, 
da sua Biograpliie 1111iverselle des 1nusicie11s: «Ten do 
chegado a Londres, no fin1 do mez de abril de 1836, 
deu urna queda de ca vallo, os resultados da qual se 
rraduziram nas mais funestas consequencias. •. Nin
guem buscou esquadrinhar a questáo, ningue1n se 
impoz a canceira de inquirir, si esses dous escripto· 
res tinham consciencia, do que com tanta cmphase 
asseverava1n. Comecemos pelo ultin10: que1n disse 
a Fétis, que I\~1ne. Malibran deu, e1n fi1n de abril 
de 1836, essa perniciosa queda? A Cilstil·Blaze sc
gredaram, que foi 11i11te dias antes da i11fir111idade; 
e, si esta positivan1ente principiou a 1 1 de scpten1-
bro, segue-se, que o desastre deveria ter sido a 
22 de agosto! I\1as, a esse tempo, esta va a artista 
no solo continental, e náo e111 Londres! V e-se, pois, 
que o informante de Castil-Blaze nada lhe commu
nicou de serio, de irrefutavel. Supinan1en1e en1bas
bacador este facto: esse trambolhiío, que <I ultin1a 
hora guindara1n á verdadeira causa de morte, náo 
está com a data posta fóra de toda a auvida ! Que 
tal aconteceu, parece cerco: mas quaodo? Procurei, 
com empeoho decifrar o enigma, e me vi obrigado, 
a dar fé a palavras da obra, en1 2 volumes, que, 
sob o titulo Me111oil·s of A1111e. A1alib1·a11, publicou 
e1n 1840, e1n Londres, o editor Henri Colburn. 
Quem teceu a seco11d 111e111oii·, revela ter de perro 
conhecido a cantora, e até ter estado presente ao 
alludido, ao celeberrimo baque: pois bem, esse, 
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para n1in1, consciencioso enthusiasta, esse nobre jus· 

ticeiro, sem preoccupa<;óes de armar ao efleito, pois 

tao modesto foi, que nen1 assignou o seu nome, 1110-

tivo porque o náo declino, no n1eio dos meus applau· 

sos, esse seguro guia, indicando-nos o 111e:¡: dej11lho, 

o que me parece provavel, e náo o agosto de Castil

-Blaze, ne111 o abril de Fétis, mostra náo ligar valor 

ao incidente. ' ' enia pe<;o, para traduzir, do inglez, 

quanto elle sobre o caso escreveu: •Ü seguinte é 

um outro exen1plo do seu notavel presentimento SO· 

bre o porvir. No mez de julho, achava-se ella acon1-

n1ettida de u111a indisposi<;áo, de natureza por tal 

modo ligeira, que, dous días dcpois, se entregou ao 

seu costumado exercicio de equita<;áo. T inha, nesse 

momento, o seu espirito sob a influencia, de que 

algo de fata l lhe deveria succeder. Ante tal idea, 

pareceu extranho, que insistisse en1 cavalgar, na 

n1anhá do accidente, a despeito de muitissimo acon

selhada en1 contrario pelos circumstante~. Toda a 

sua conversa volvia sobre o triste agouro, que a do

n1inava, de que náo viviría por n1uito tempo. Ao ser 

por isso ralbada, disse con1 o seu habitual bom

-hu111or: cPol-o-hei fóra num galope!• Ten do partido 

a trote, o cavallo, que era o mesmo, em que mon

tara durante toda a esta<táo, subitamente disparou, 

perdendo ella o equilibrio. Contornando a pista in

terna do Rege11fs Park, foi o excitado animal de· 

tido por um transeunte. Sem que se prcparasse 

para o instantaneo choque, foi 1Vln1e. i\'1alibran ar

remessada violentamente contra a cerca. Com essa 
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energia de character, tao natural ao seu espirito1 
nao pode, conforme o pedido dos seus amigos, ser 
dissuadida, de representar dous papeis nessa mesma 
noute ! • . E, com esse poncto admirativo, fecha n 
digno escriptor o capitulo VIII, e passa ao IX, e ao 
X, en1 que tracta da 1nolestia e da morte, sem nunca 
n1ais fazer a mínima referencia a essa quéda, sim
plesmente descripta, para falar dos vagos presagios, 
da coragem, e sobretudo da intransigencia da can
tora, sempre que soava o 1nomento de cun1prir de
veres. Quanto ao que, sobre o assu1npto, escrevi
nhou a Condessa Merlín, nem merece perfunctoria 
analyse. De que modo, pois, esse passageiro risco, 
succedido e1n julho de 1836, foi reeditado, com ta
n1anho retumbo, no oco post-script11111 de Castil
-Blaze? Ser-1ne-hia facil explicar, que tudo se reduziu 
a is to: historietas do desaponctadissimo Dr. Belluo
rnini, ante o resultado fatal da molestia; bobagens, 
que elle espigou ao 111arido da finada, e que se crys
tallizaram e1n ardi losa infonna~áo, ren1ettida áquelle 
excellente d ivulgador. Queira o Dr. Cyrien attender, 
a que, na noute, desse mesmo día do tombo, a vi
ctima cantou dous dilferentes papeis, levantando o 
n1aior delirio, e que isso reproduziu-se nas seguintes 
recitas. Que quéda, pois, foi essa, considerada en1 
suas geraes e serias consequencias? Que systema 
cerebro-spinal, táo longe de tudo quanto se sabe, é 
esse de ~lme . .Ñlalibran, que !he pern1ittiu impossi
veis? Si elle, todo cheio de graves lesóes, a deixou' 
continuar a viver a vida co111mum e penosa do thea-

/ 
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rro lyrico, porque, mais tarde, seguiu as leis da 

physiologia-pathologica, e parou, e 1norreu? Para 

n1im, é evidentissi1no, que rudo se cifrou em 1110· 

1nentaneo susto e em leves contusóes, que náo dei

xaram vestigios, e que, a 1 o de septembro de 1836, 

chegou a i\'lanchester a grande artista, no goso de 

inreira saudc. Pelo que, precisan1os reflcctir sobre 

essa diera cidade e a sua constirui~áo médica, que 

era rná, offerecendo casos de febre typhoide: tanto 

assim, que no 111esn10 dia, en1 que a cantora se fi

nou, tambem desse mal falleceu un1 corista, de 21 an

nos de edade. ü Dr. H . C. Lon1bard, de Genebra, 

esteve ero 1836 em J\IIanchester, e, segundo Charles 

i\lurchison (A treatise 011 the co11li1111ed fevers in 

Great-B1·itai11, 3.a ed., 1884, pg. 429, Londres), foi o 

prin1eiro a ter verificado, que havia na Grá-Bretanha 

duas febres distinctas, sendo uma o typho contagioso, 

e a outra esporadica, identica á febre typhoide. Ju

les Arnould (1\lou11ea11x élé111e11ts d'hygie11e, 3.' ed., 

189S, pg. 898, Pariz), referindo-se a condi~óes hy

gienicas, conservadoras de infec~óes typhicas, ensi

nou, que •i\1anchester e Saldorf, que n1anteem o ,-e

lho syste1na de ·exgottos, apresenta1n sen1pre tal 

1nolestia. •. Si isso perdura, que seria em 1836, no 

1nez de septembro, quadra outon1nal, e, segundo 

i\1.urchison, favorabilissüna? Accresce, que é certo. 

que a dicta cidade contava typhicos, a csse ten1po. 

Recente1uente chegada, depois de un1a viagen1 das 

1nais rapidas, náo resta duvida, de que a sadia de 

subito se infeccionou. Si foi no proprio din 10. ou 
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:;i a 1 1 de septembro, si foi com a agua, ou o leirc 
das vaccas do logar, ou as ostras do ligeiro almosso, 
a que se habituara, con10 boje o adivinhar? T udo, 
quanto se sabe, é, que, desde 11 , se 1nostrou de di
gestiío perturbada, rcjcitando, pelas n1anhiís, as es
cassas refei~óes; que, a todo o transe e ante os scus 
dcvercs, náo foi immediatiunente para a cama; que, 
a 14, foi sangrada e reconhecida febril; que o dia
gnostico dos Drs. Bardslcy e 'i\'orthington (os pri
n1eiros, que a tractaran1) foi 11ervous fever, confir
n1ada pelos Drs. Hull e Lewis, que ta1nbc1n cxan1i
naranJ a infenna .. Ora, o classico Murchison, ü 
pg. 4 17, da dicta obra, nos previne, de que, com tal 
denominativo, tigurava, nessa epocha, u1na infec~áo 
typhica, de fórma nervosa. E quem ler os bulletins, 
que a imprensa publicou, até por elles atina, que 
nem os sympromas broncho-pulmonarcs faltaram: 
• Hontcm (diz o 1\1a11chester Guardia11, de 24 de 
septe111bro de 1836), en1quanto preparava1n o lci10, 
tcvc JVl1ne. Malibran , por prin1cira vez, de sentar-se 
e1n un1a poltrona, 1nas parcceu muito fatigada com 
tal esfon;o, e sem falar conservou-se toda a tarde. 
Ante-honten1, ia tun pouco 1uelhor, e a /osse rinha 
din1inuido; mas a febre ainda náo cessou.• . Queira 
o Dr. Cyrien ponderar, que a victin1a, longe de un1 
pro1npto, de uin plausivcl tractamento, esreve in
consciente1nente a co1nbatcr de pé, qua! se f6ra con· 
tra un1 benigno defluxo, e que, dess'artc annaze
nando auro-inroxica~óes, aggravou a conjunctura. 
Que admira, pois, que viessc a succumbir, ao des-
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cambar do, tantas ,·ezes trai<:oeiro, segundo septe

nario? Coro que criterio, invocare1nos aquelle, rela

tivamente re1noto, traumatismo? Pode urna pancada 

ser causa determinante da variola, da tuberculose, 

da peste, da diphtheria, ou de q ualquer outra in

feccáo? Riamo-nos de Castil-Blaze e de Fétis. Dei-
• 

-n1e á paciencia de esmerilhar o problema: estou 

convencido, de que o prematuro fallecimento de 

Mmc. Malibran excitou os novelleiros a toda a cas,tlf " 

de individuaes supposi<:óes, e quando a verdad1 f;,a;• 

recer ser, que ella foi ceifada por un1a febre typ~·ca. 

que revestiu a fórma meningo-encephalica, e i~ó 

em plena energia vital, niio 1nais havendo en1 ett 
organismo a mínima influencia da tal quéda de ca· 

vallo, como até boje infundadan1ente se repete, só 

por conta daquelles dous hospedes em pathologia. 

P ara essa artista, quasi sem repouso e até vesperas 

de n1orrer, ter arrebatado exigentes auditorios, in

dispensavel !he fóra urna perfeita sanidade dos ap

parelhos principaes, cerebro-spinal, cicculatorio e 

respiratorio. A prova directa da grande validez de 

J\lme. Malibran residiu na qualidade e na quanti

dade do seu diario trabalho, e a indirec ta na longe

vidade dos seus unicos lacos fraternos, Manuel e 
• 

Paulina, ambos vivos, em franco caminho do cente· 

nario. Si por vezes alludia a vaticinios de 111orte, si 

níio raro se confessava indisposra, comprehendamos, 

de um lado, o ron1antisn10 do tempo em um espi

. rito culto, cheio da rnusa de Chénier, de i\lilÍevoye 

e de Lamartine, e, de outro, urna intelligente evasiva 
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contra abusos. Quem, melhor do que ella, soube ter 
urna enchaqueca a proposiro, ou urna falta de ar, 
reclan1ante de urna ovacráo? Mas, e1n chegando a 
hora da peleja, sen1pre a vian1 a postos, de ll a sem
pre se retirava, trazendo coroas, brilhantemente con
quistadas pelo seu genio e pela sua robusta com
pleicráo. O obito, que firmei, parece-1nc o unico pro
vavel. 

O Dr. Cjrrien de Vig11ot - Acho-o certo, e dou-n1e 
por satisfeiro, apresentando-lhe as minhas sinceras 
felicitacóes . 

• 
O Dr. Luvii·no Fra11co-Agradecro-as, e para sem

pre enterremos, náo essa ultra-glosada quéda de ca
vallo, que foi um facto, mas a 1neotirosa lenda, que a 
maldicta cohonestou, isto é, de que Mme. Malibran, 
nos seus ulúmos tempos, e depois de tal successo, 
náo 1nais se 1nostrara pallida sombra, do que até allí 
fóra, asseverando uns, que ficou apatetada, outros 
que perdeu a voz, outros que se constituiu frenetica ! 
Deus de 1nisericordia ! náo havia espevitadinho, que 
se náo n1ettesse a dissertar, professoralmcnte, sobre 
quanto se referisse a essc feruinil assombro ! Os que 
tinham condicróes mentaes para o fazer, estavam ab
sorvidos em outros designios, e se limitaran1 a bel
las linhas laudatorias, em prosa e verso. Viu-se a 
olyn1pica deidade, constantemente rodeada pelos 
gancros do capi tolio, nun1 grasnido atroador, ou de 
surrados logares-con1111uns, ou de audaciosas inven-·. 
cróes; babujando a respeito da insigne prima dona, 
sentc-sc em cada u1n delles o prurido de augmenta-
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rem a pessoal i111portancia, e náo a gloria da exacti

dáo nos assertos ! Repito : Nl n1e. i\1alibran chegou 

perfei tan1ente sá a Nlanchesrer; ten do infermado de 

uma febre typhica, por tres periodos esta evolveu : 

r. 0
, o de abandono, que vai de 11 a 14 de septem

bro; 2. 0 , o de intervenc;áo 111édica pseudo·allopathic11, 

de 14, á noute, a 18, pela n1anhá; 3.0 , o de segredo 

hon1ceopathico, de 18 até a noute de 23, em que a 

marte sobreveiu. Pude, fe liz1nente, obter un1 opus

culo, preciosissi1no, hoje quasi desapparecido: o ser

n1áo, prégado pelo Rev. Richard Parkinson, a 2 de 

outubro de 1836, seguido da minuciosa acta, que a 

propria commissáo do festival lavrou; pois bcm, esse 

docun1ento se harn1oniza, com quanto adeantei, e 

prava que, rnesmo em co1nec;o de n1olestia, a eximia 

artista remontou-se ao seu maior esplendor! Perten

cem a essa orac;áo funebre estas rextuaes palavras: 

« \ Vith ho\v n1ucb expression she sang that song 

(Holy, holy), those \vho heard it \Vill not soon forget!•. 

«Con1 quanta ah11a ella cantou essa musica (Holy, 

holy), táo cedo o náo esqueceráo aquelles, que a ou

viram.!• . Jsso tambero asseveraram todos, que estive

ram presentes ás cantorias de 13 e 14 de septen1bro. 

Si, pois, já doentissima, olfuscou táo n1agistralmen

te, como poderia, 111ezes antes, ter andado apateta

da, trahida por si¡;naes de decadencia? F'irn1e-se a 

verdade : a vida de Nin1c. Malibran fo i un1a serie de 

inauditas, de ininterrupras vic1orias, até a noute de 

c4 de septen1bro de 1836, em que cedou aos pro

gressos de urna infect;:iio typhica, que a matou, nove 
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dias depois de um tracran1ento, hoje passivel de jus
nssunas censuras. 

O 5111·. Roberl J,eeda·ers (Negociante norte-an1e
ricano) - l0oca-111e vir e1n defesa de New-York, onde 
nasci e sou estabelecido. Desejo, que o Dr. Luvirno 
visite esse vasto centro de civiliza<;áo, para verifi· 
car, que elle se acha ao nivel dos melhores. Que -
allí a joven :Vlaria Garcia foi muitissimo applaudida, 
náo soffre duvidas. Já ouvimos, em corrobora~iio, 
as palavras do conten1poraneo e biographo Isaac 
Nathan. Si resta aos 1neus patricios algu1na cousa a 
lan1enraren1, será, que ta1nbem allí se houvesse effe
ctuado urna desgra~a , de que náo tccm culpa, isto 
é, a cla1uorosa allian~a com i\1alibran. 

O Dr. Luvir110 Franco - Fiz justi~a á nora vel ci
d a de e aos seus distinctos habitantes, que, cm 1825 
e 1826, affi.uiram ao theatro. Si houve accusn~áo, 
foi contra a irnprudencia de Vicente García, que, 
sen1 capitaes, se nletteu a assuberbar todas as lar
gas despesas de urna co1upanhia lyrica, nao subsi
diada. Que em New-York a filha tivessc encontrado 
a infelicidade daquelle 1natrimonio, nem por isso dei
xou de votar immenso amor aos norte-americanos , 
que, em quadra afflictiva, a foram consolando con1 
freneticas ovai;6es. Era por tal motivo, que se1npre 

· nutriu grande ancia, de rever o~ seus velhos amigos. 
Náo succumbisse tiio pren1aturan1ente, e rudo faz 
crer, que realisasse o seu inti1no sonho, de lü tornar 
artista consum1nada. Si exhibindo-se em italiano ar-
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rancou tantos applausos, imagine-se o delirio, que 
dexpertaria, cantando en1 inglez a So11111a111b11la, a 

1Vor111a, o Oihelo ! 

Mrs. Edilh Leedgers (Norte-an1ericana) - E ns1-
nara1n-n1e, que u1n dos 1neus an tepassados e1n igrou, 
de Londres para a America do Norte, em 1839, un1a 
sen1ana depois de ter assistido ao casamento do 
Duque de St. Albans; ora, rendo o orador dicto, 
que a Duqueza de Sr. Albans fóra, e1n 1836, cum
primentar i'11me. i'l1alibran, confesso o meu en1bara
c;o, pois presuL"no, que, a esse ten1po, ainda aquellc 
aristocra ra se conservava solteiro. 

O Dr. L 11vi1·110 Fra11co - Extensa é a serie dos 
Duques de St. Albans; a u1n delles, n1orro em 1825, 
succedeu o filho, Lord Burford, qu~ en1 junho de 
1827 esposou a millionaria viu,·a, Nl rs. Couns. Fal
lecida esta , en1 1837, contrahiu esse mesmo titular 
segundas nupcias, com Miss Elizabeth Guddins, en1 
1naio de 1839. Ahi te1n, pois, duas Duquezas de 
Sr. Albans, náo rendo sido es ta, e sim aquella, quen1 
dispensou amizade a J\1me. Malibran. Para que ben1 
con1prehendesse a genial cantora, nao vacillei, cn1 
csrudar o vasto grupo das principacs figuras cm der
redor, e por isso Ji pachorrentamente muito livro, 
que, á primcira vista, ncm ollerecia estreira •ligac;áo 
com o 1neu escopo. Penso, q ue fa~o justa idea, da 
Duqueza de Sr. Albans, que nos interessa; pelo n1e
nos 1n anuscei algumas obras, e aré os 2 volumes, 
hojc raros, desta epigraphc: « i\fe111oirs of H arr·iot, 

, 

' 
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Duchess o/ St. Alba11s, by Nlrs. Corn\vcll Baron

-Wilson, London, 1840. •. Eil-a, em rapido csbo<;o: 

nascida em 1777 si in ples :Nl iss H arriot Mellon, de 
u111a irlandeza, pauperri1na familia, era urna faniltica 

pelas producc;óes de Shakspeare ; cedo se a listou en

tre as actrizes britannicas, e, durante alguns annos, 

se exhibiu em diversos papeis; te ve occasiáo de 
dar-se com o celebre actor l(ean, e de protcgel-o 

juncto ao famoso banqueiro ~1r. Thomas Coutts. 

Con1 este, quando viuvo, casou-se, em 18 1 S; e quando 

delle enviuvou, en:i 1822, viu-se riquissirna hcrdeira, 

entrando en1 segundns nupcias, e1n 1827, con1 o jo
ven Duque de St. Albans. Atravessararn un1a decada 

táo feliz, que a reconsorciada costun1ava repetir: 

• ~leu caro duque, 1nais bondosamente anento para 

cornmigo náo poderieis ser, si cu tivesse a ,·ossa 

juventude e belleza !• . t ?lly dear duke, you could 
not be more l(indly attentive to 111e, if 1 were as 

young and ha11dson1c as yourself 1 .. Pois ben1: essa 

ta lentosa senhora, que de perro conhecera o palco, 

essa an1avel con1panhia, que cultivara reln<;óes corn 

Sir Walter Scott, Southey, WordS\VOrth, Rogers, 

e outros, esrava canc;adissin1a de esplendores, de 
faustos, de illusóes, e, sern e1nbargo, foi toda en

thusiasmo por Nl me. ~lalibran, a que1n, por varias 

vezes acolheu e obscquiou, em sua principesca re

sidencia, e111 H olly Lodge. Contava essa csn1oler e 

distincta Duqueza de St. Albans Sg annos, quando 

náo só con1pareceu ao espectaculo de 16 de julho de 

1836, no Drur)' La11e Theatre, n1as foi ao can1arin1 
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abra11ar a beneficiada, entregando-lhe u1n valioso 

mimo. Pouco as duas amigas ·sobreviveran1, desde 

que esta falleceu em septembro de 1 R36, e aquella 

em agosto de 1837. 

O S11r. Joseph Doreau (subdito belga, auctor de 

1nuitos liv1:os hurnoristicos) - Convido o sisudo es

culapio a rir u1n pouco; e os dc1nais a outro tanto, 

si quizerem, e isso náo for contra a etiqueta; e si 

for . .. ver-111e-hei engasgadissimo, para alludir a un1 

engrayado caso, que figura entre famosas idiosyn

crasias, e se refere a um grande philosopho, que 

náo podia cscutar son1 de violino, scm que im1ne

diatamente ... espirrasse ! Desconfio, de que as ma

gicas arcadas do pobre Bériot o mesmo fizera n1 ao 

talentoso panegyrista, e com táo eolica forya, que 

aquelle finado sal tou, vindo cahir sobre o meu debil 

espinhayo, só porque, nesta illustre asse1nblea, náo 

descobriu outro co1npatriota. Já ·agora, náo devendo 

bradar por soccorro, 1nas remover a carga para si

tio, menos incommodo, i1nprov1sarei, na seguinte 

affirmaitáo, o mais estufado dos artefactos : durante 

toda a vida da 1nulher foi um 1narido exemplar; e 

tanto assim, que a mesn1a nunca se queixou de lle! 

Que diz da instantanea poltrona? Acha-a solida

mente construida? 
O Dr. L1111ir110 Franco - Tenho·a por armadilha; 

e si nella accon1modar o babil violinista, espere por 

combo cerro, mais perigoso, que de cavallo em 

Rege11t's Park. Sim, que de,·eremos nós entender 
17 
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por um modelo no genero? Um incomprehcnsi
vel, que, emquanto a consorte tudo !he pode dar 
e ostentou energia a jorros, foi 1neigo, genti l, inse
paravcl, mas que, chegada a triste hora do derra
deiro adeus, i1npressionou-se com este dicto do tal ' ' Dr. Belluon1ini : •Si en1 i\rl anchester continúas, tam-
bem morrerás !1, e espavoridamente fugiu ? Fosse 
um soldado, e lan1entarian1os um fusil amento ; mas 
já que se tracta de un1 civil, convenhumos, en1 que, 
nessa disparada, perdeu inevicavelmente as dragonas 
de exemplaridade. Sublinharci, que, para o citado 
hon1ccopatha, a causa da morte de Nlmc. Malibran 
náo foi a constiruicáo médica de l\lanchester, e sim-• 
plesn1ente a mysteriosa quéda, que j<i ficou cm seu 
justo logar; náo se comprchcnde, pois, o pavor do 
inventado e protegido pela magnanima artista. Sáo 
da roaior actualidade os sabios conselhos do Dr. Paul 
Hugucnin, sobre Le 1·6/e du 111édici'll aup1·es des ago-
11isa11ls; longc de min1 exigir, que, en1 1836, esse 
pouco instruido e irresoluto consorte puzessc en1 
practica medidas, de que ainda boje se esqueccm 
muitos dos nossos melhores clinicos; cumpria-lhe, 
porém, unica pessoa presente da fan1ilia, niío sahir 
de juncto da soffredora, e , depois que esta expirou, 
náo consentir, sob pretexto algum, em que um OU· 
tro o representassc no fu neral. ;\o ler, no volu1ne 11, 
pg. 203, do Grove's Dictio11a1J' of' J\lfusic a11d 1\tfusi
cia11s, a seguinte farpa : • Duas horas depois do fal
lecio1cnto, Bériot se 1nettia, con1 Belluo1nini , ero um 
carro, com destino a Bruxellas, para que ahí fosse 
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garantir a propriedade da sua finada mulher.», con
fesso, que fiquei indignado contra a caustica penna, 
que taes linhas escrevera; entretanto, depois que 
cuidadosan1ente es tudei, quanto se prende á n1oles
tia, morte e enterro de i\'ime. Malibran, con1pre
hendi, que ellas poderiam ter sido R.eiores. 

O Snr. Joseph Do1-eau - l\ll uito a 1neu gosto me 
náo sin to; mas ainda atacarei esta interrogativa ad
nlira~áo : inventado por ella, un1 violinista de tanta 
L" > 1 , .lalna . . 

O D1·" Luvir110 F1·a11co - De un n1ensa; diz 111uito 
bem; principaln1ente depois que, en1 seu ca1ninbo, 
teve a rara ventura de encontrar esse jornal de annun
cios, da n1ais europea circula~áo . Ta111be1n o no111e 
do fallido de New-York anda, e .andará e1n rodas as 
boceas. Porque motivo, depois de l\ll me. Nlalibran 
succumbir, nunca 1nais sahiu Bériot da sua limitada 
esphera? Eis a resposta : nao passou de un1 bom, de 
um ephe1nero concertista, e1n um instrun1ento, em 
q ue os professores se contam ás duzias. 

O Snr·. Joseph Doreau - Pe~o-Jhe mil perdóes, 
mas asseguram os viajados pelas ondas de Cupido, 
que paixáo mata ' Que mais poderia o triste fazer, 
s i todo o ren1po lhe foi pouco, para tractar de urna 
bellissitna prova de perpetua saudade, isto é, do es
plendido mausoleu, no cen1irerio de Laeken, e da 
pública~áo do albu1n, Derni~res pensées nzusicales, 
todo fonnado de composi~óes da esposa? 

O Dr. L11vi1-110 Franco - Va1nos mais de vagar, 
com esse posthu1no affecro. Primeiro que tudo, la:;_--.... 

'~t~ "'.~ ' ~ ..... , 
.:::; "''"'J" .. : t . :: . ~ . ... 

•.,, f6.C11 
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bora o meu distincto arguente em engano, visto que 
o referido n1ausoleu é pura lembranc;a de extranhos. 
Si abrir o nun1ero, de 7 de outubro de 1836, do jor
nal belga L'I11dépe11da11t, nelle poderá ler o seg1iinte: 
•Os subscriptores do n1onumento a Mme. Malibran 
nomearan1 urna commissáo, incumbida de organi
zar, quanto se relacione com as cerimonias, que 
elfectuar-se-háo, dépois que chegue a Bruxellas o 
corpo da celebre finada.•. Foi uina homenagem dos 
seus innumeros adiniradores nessa linda cidadc, a 
qual, por seu turno, e para arredar qualquer hypo· 
these de ridículas considcras:óes para con1 o conjuge 
sobrcvivente, até poz en1 urna das principaes ruas 
o non1e, por que era conhccida a gloriosa artista. 
Como bem sabe, tem a Rue 1\1Jalibra11, em Bruxel
las, uns doze metros de largo, comec;a na Place de 
la Co11ro1111e, e vai até a Place Sai11te-C'roix. Por
que razáo náo a baptizara1n de Rue 1\lf111e. Bériot? 
Quanto ao Alb11n1, ao que inculca, talvez houvessc 
nascido, para que birrentan1ente proseguisse com 
respiro a tolei1na de ten ta ti va de morte contra tnn 
nome imperecivel. Sitn, náo se esqueccu o editor de 
imprimir: • Pa1· 1\IJ111e. A1a1·ie Félicité Garc1a de 
Bériot•, escamoteando 1\!Jalibra11, labaro, que, a 
golpes de genio, a idolatrada cantora conseguira tor
nar popularissin10. E note, que resta averiguarn1os, 
si, bem no fundo, foi tal Alb11111, ou pura especula
s;áo con1mercial, ou tun 1nanhoso derivativo, a fin1 

' de que, apagada P,ara se1npre aquella vpz incompa-
ravel, a posteridade preferisse o estudo da face me-
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ran1ente n1usical da fallecida, occorrendo á hun1ana 
inal icia, o transferir para o proprio violinista as hon
ras da verdadeira auctoria. E den1ais, que paixáo 
foi essa, que, tendo elle u1n filho de táo virtuosa 
cr.eatura, consolou-se com un1a successora? Pois 
esse 1nanso e incongruente si lencioso náo se pode 
compenetrar, de que, ante as especialissimas circun1s
tancias do seu aureo passado, náo deveria, de modo 
nen hum, descer a sin1ilhante fraqueza? 

O Snr. Joseph Doreau - Confesse, que deve ser 
da 111aior tortura, ou vir, a todo o momento, que ao 
nosso anjo viío dando o nome do seu primeiro es
poso' 

O Dr. L11vir110 Fra11co - Qualquer non1e é urna 
especie de res 1111lli11s, até que t1111 espirito superior 
laboriosamente o identificou ás suas applaudidas 
glorias. Hon1ero, Virgilio, Dante, Can1óes, Byron, 
Cervantes, Racine, Schiller, etc., sáo vozes, que de 
facto pertenceo1, só a quem as gravou e1n nossa ve
nera<;áo. Que111 ignora, q·ue o pri1neiro consorte da 
genial cantora nada niais foi que urn . sin1ples Euge
nio, do 1nes1no modo que o segundo conservou-se 
un1 felizardo Carlos ? ll1as o interessante é, que este 
ultimo náo se corrigia daquelle alludido sestro, de 
querer extinguir o nome da grande idolatrada, ape
sar de frequentes, sensatas, publicas admoesta<;óes, 
de que a seguinte, de Castil-Blaze, merece ser re
petida : «O non1e Garcia espalhou-se por além ma
res, o de J\1alibra11 repercutiu pelo universo inteiro; 
esses dous nomes celebres, esses dous nomes, que 

\ 
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lembram urna infinidade de triumphos, 11lcan~ados 
na arte do canto e no theatro, foram intciramcnte 
omittidos, csquccidos na inscrip~áo cumular. En1 vez 
dellcs, substituiran1 Lun non1e, scn1 duvida fan1oso, 
1nas que náo otlerece a menor affinidade com os ta· 
lentos daquella, que o ceve. Vede o marido repu
diado, apoderando-se da notoriedade da mulher il
lustre, e o esposo, que a grande artista escolheu, 
cahindo em depositar os seus direitos na men1oria 
de um sacristáo de Manchester, que, por u1n shilling, 
explicará detalhadan1cnte aos curiosos, por que ar
tes succedeu, que B ériot significasse 1\lfalibra11, na 
alludida inscrip~áo. En1 vinte annos, porén1, em cin
coenta, si o quizerem, ninguen1 mais se occupanl da 
Malibran, do mesmo modo que hoje ninguem cuida 
da Gabrielli, em Saint- H umberti, mui intensamente 
admiradas e festejadas cm seus tempos. O sacriscáo 
de Manchescer terá successores, qúe deixe1n, que a 
chronica se perca. A partir dahi, Nlaria' Fe licia de 
Bérior náo mais será, para os que viaja111, co1n o 
para os habitantes de l\1anchester, a filha de Gar
cía, a esposa de l\1alibran, nias siro a filha, ou a 
sobrinha de Bériot, ,·iolinisra de grande ta lento, e 
pensaráo calvez, que o resto de lembran~a, conser
vada á cantora, prende-se ao merito delle no violi
no !». Náo havia, quem niío comprehendcssc tiío in
tuitivas rcflcxócs, excep~áo fcita do viuvo, que, cm 
1840, se casou, c111 segundas nupcias, con1 un1a das 
ermás de Thalberg, a joven allemií Mlle. Huber. 

O S11r. Joseph Doreau - Estou quasi por cerra, 
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e sem poder gritar: oh lá da guarda! Seja, como 

for, resis tirei, coro a affirmac;iio, de que, na fachada 
do mausoleu, le-se: •Marie Félicité li1alibra11 de 
Bériot.». • • 

O Dr. L11vi1-110 F1·a11co - J á sublinhei, que esse 

n1ausolcu foi o resultado de urna subscripc;áo. Cer
tamente que os subscriptores náo consenririam, e1n 

ser ludibriados. Elles visaram render um tributo de 

saudade á inoh·idavel artista; dalli, pois, supprimi· 

rem o nome querido, seria infructífera caturrice. 

Mas, chegada a occasiiiozinha do tal Alb11111, reap
parcceu aquella incuravcl e já alludida vesania. 

O Sur. Joseph Doreau - Entrego-1n e con1 arn1as 

e bagagens; mesn10 porque o doutor, pelo que tenho 

visto, 1ne náo serve para inimigo; corta mais, que 
bisturí en1 an1pbitheatro anatomico 1 

O D1-. L11vir110 F1·a11co - Ch egue-se de todo, sen1 

constrangimento, e digne-se de _ouvir-me nesta sin · 

cera dcclarac;áo de alto aprec;o pelo seu admirando 
paiz.: a Belgica tanto ten1 de territoria ln1ente peque

na, quanto de ünn1cnsa pelos innumeros fi lhos, que, 

até a ultin1a, ditfundiram scintillac;óes de nobilissimo 
espirito; ella náo fará grande sacrificio, cm se es

quecer de um optimo violinista; conta 01uitos oucros, 

que nunca se enfearam com as tristes fragilidades, 

que náo me foi possivel attenuar. Creia, que pro

fu ndan1ente sinto, que Bériot náo se houvesse con-. / 

servado no pedestal, e1n que cu desejaria applaudi l-o. 
O Sur. Joseph Doreau - Náo vá sozinho por 

deante, pois ao seu lado já estou 1narchando. Tenho 
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até prazer, em ministrar-lhe duas informac;:óes, para 
que me explique a trasladac;:áo dos restos mortaes 
da benemerita : 1. 3, o palacete, que esta fez construir 
em Ixelles, ha muito foi comprado, e nelle, tarnbem 
ha largo tetnpo, funcciona a Maison Conz1111111ale; 
2. •, afóra a importante, a bellissima Rue Ma/ib,.an, 
de que falou, conhec;:o uma outra, que egualmente 
lembra a digna artista, com o neme Petile Rue 
Malibra11; comec;:a no meio daquella, e vai tortuosa 
e estreitamente morrer na Rue Dille11s. 

O Dr. /Juvi7·110 F1-a11co - Sabido é, que finou-se 
em Manchester, no hotel Mosley-Arms, longe de 
todos os parentes, tendo o seu cadaver sido ent re
gue por Bériot a Mr. Beale, o correcto e prestante 
director do sumptuoso funeral. Com muita razáo, 
pois, assim carpiu um britannico bardo: 
•No friend's complaint, no kind domestic tear, 
Pleased thy pale ghost, or graced thy n1ournful bier. 
By foreign hand thy dying eyes were c\osed, 
By foreign hand thy decent limbs composed, 
By foreign hand thy humble g rave adorn'd, 
By strangers honoured, and by strangers mourn'd1 • 

Tendo fallecido a 23 de septembro de 1836, só a 
1. • de outubro o enterro se effecruou, em uro jazigo, 
que a Collegiate Church de Al/a11chester offerecera 
gratuitamente. Extraordinario o accompanha1nento, 
e o officio funebre con1n1oventissimo: a bella aria 
• Senhor, ten de pena de mi1n, que tanto soffro ! », 
que a saudosa cantara no u ltimo dia, em que se fi
zera ouvir, foi gemida pelo orgam da egreja, e, na 
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phrase de um narrador da cerimonia, •para recor
da<;áo do esplendido talento, que ella havia paten
teado, quando a interpretou. • . Passadas algumas 
sen1anas, deu signa! de si o desapparecido Bériot; 
desejava n1enos longe os nobres despojos, de que 
1·ergonhosamente fugira. Come<;aram as reclan1a
<;óes, sen do por fim detonado o theatral sollu¡;o - de 
que nunca 1nais socegaria, s6 de pensar, que a sua 
querida esta va dormindo entre protestantes! A ci
dade de Manchester, que tambem quiz erigirá 1ne
moria de i\'lme. i\'la libran um custoso mausoleu, aca
bou por ceder, por entregar ii Snra . Garcia, máe da 
ti nada, e ao Snr. Fiennes, q ue a accompanhara, os 
exigidos restos n1ortaes, que, dahi partindo, a 20 de 
dezembro de 1836, foram, no dia immediato, e1n
barcados, em Londres, a bordo do 1'ourist . Un1 
concerto na machina deste vapor fel-o, que só anco
rasse em Anvers, na primeira n1adrugada de 1837. 
E111 poucas horas, estava o ferctro em Ixelles, den
tro do amado palacete, todo construido con1 capita l, 
ganho pela grande nlorta . Ahi esta fi cou até 1 1 1/! da 
manhá de 4 de janeiro, hora, ero que iniciaram a 
rraslada<;áo, para o cemiterio de Laeken, onde final
mente foi inhumada a 1 1/2 da tarde, e onde até boje 
jaz. T oda Bruxellas tomou a mais 1·iva e sentida 
parte nessa funebre solennidade. 

O Snr. Ja111es Grad1vell (Subdito britannico, de 
56 annos, commanditario de u1na forre casa em 
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l\llanchester) - Com a sua conferencia, reporte i-me 
a doces palestras con1 o n1eu finado pae, que foi 
grande ad111irador de l\1In1e. Malibran, e até compa
receu ao enrerro. Elle gostava de repetir-me este 
trecho do sennáo do Rev. Parkinson : « Europe "''as 
then too narro\v for her fa1ne, and w.ealth too con
ren1ptible for her an1birion ' • . «Era a Europa por 
demais acanhada para a sua fa1na, e a riqueza ex
cessivan1ente desprezivel para sua an1bi~áo ' • . Disse
-me, que vira, entre as ondas de povo, O - insigne 
actor K.ean, chegado de Liverpool, só para ·essa ho-
1nenagen1. Sempre que alludia á entrega dos restos 
mortaes, ficava irritadissimo contra Bériot. 

O D1·. L11vir110 Franco - Mui razoaveln1ente: 
esse funerai foi rnen1orando, indescriptivel; a com
n1issáo sahiu-se da ardua rarefa coro raro brilho. 
No seu abandono pelo medroso violinista, o cada
ver da digna cantora achou-se rodeado, náo de _ex
trangeiros, mas de reverentes an1igos. Pesada tem
pestade desabou; por alguns n1omentos, era a agua 
de tu do alagar; scm en1bargo, todas as sen horas 
e senhores se 1nantiveran1 de cabec;a descobertA, 
se1n se valeren1 dos guardas-cbuva. Depois de tan
tas provas de carinho e de acatainento, de cerro 
que deveria ter ficado em l\ll anchester o corpo de 
~'l1ne . l\llalibran. O n1ausoleu, que cssa cidade lhe 
e1'.igisse, si náo fosse n1ais rico, provavehnente se· 
ria muito melhor conservado, pois revoltou-n1e o 
desleixo, en1 que, neste raiar do seculo xx, acabei 
de vel-o. Mais algu1n te1npo, e a 1nagnifica estatua 
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.do cinzel de Geefs estragar-se-ha por completo! 
Nem sei, porque dalli a náo removen1 para o n1u
seu de esc~ilptura . 

. Mlle . Félicie d 'Archaux (Parisiense)-Pensei, que 
a Condessa l\'1erlin nao só havia sido amiga, mas 
áté protectora de !Yln1e. Malibran; nem 1ne vexo de 
d izer, que, quanto sobre esta apprendi, foi por in
tern1edio das asseverayóes daquella. Do que tenho 
escurado, poré1n, resulta, que me devo acautelar , e 
aproveito o cnscjo, para lhe pedir a sua opiniáo,. 
sobre ter sido, ou náo, a inclita prin1a-dona desafi
nadissirna e1n pequena. 

O Dr. Luviruo Franco - Rogo-lhe, que n.áo se 
guie por essa conten1poranea. Apresentando-se de 
cerra intimidade, en1 que se n1etteu, náo vacillou 
de intercalar, numa catadupa de descabellados elo
gios, toda a sorte de inverosin1i lhanyas, e entre 
ellas a de desafinan1ento. Reproduzirei este pre
cioso topico de urna carta, que, Mme. Nlalibran cscre
veu - queira notar a data-em 1830: 0M1ne. Mer
lin é muitissi1no bondosa, em vir ver-me hoje. De 
brac;os abertos espero recebel-a. Náo penso em ar
ticular a 1nais leve queixa; ao contrario, rodea l-a-hei 
de generosidade. Le1'nbra-se, do que diz a Cene
rentola: «E sará n1ia vendetta il lor perdono . .. ». 

Quen1 ler a perigosa infonnante e1n questáo, nao 
perderá, si previa1nente 111editar nessas breves li
nhas, que encerram u1n n1undo de sobre-avisos, e 
si náo esquecer, que a d icta Condessa tinha unmen-
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sas presu1npyóes a grande espirito, alta infiuencia; 
supre1na aristocracia, n1agistral soprano, inexcedi
vel danyarina, e a náo sei que n1ais. Nao ha duvi
da, de que foi discipula de Vicente García, e de 
que conheceu a senhora e todos os filhos do glorioso 
renor; aproveitando-se, porém, de um falleciinento 
táo lamentado, tractou de recrear a fofice , coro a 
publicayáo dos 2 volumes Les loisirs d'1111e fennne 
du 111011de, Pariz, 1838, risivel e falsa en1brulha
da, com fumayas a biographia da insigne artista. A 
desafinac;áo desta, quando pequena, é contn\ria, a 
tudo qqe geralmente se te1n observado : a creanc;a, 
que desafina, pode, á forc;a de repisas, n1elhorar; n1as 
nunca chegará a converter-se n'essa intonayáo apu
radissin1a, co111 que Mn1e. i\'1alibran a todos arre
batou. 

O Sur. Adriauo Aguilera (Negociante uruguayo) 
- Na n1inha travessia de Montevideo a Bordeaux, 
assisti a urna anin1ada discussáo: affirmava o com-

• • 
n1andantc, que l\'1n1e . J\llalibran era belga, e o me-
dico de bordo, que era iéa liana. Já nao sabian1, 
como chcgassen1 a u111 accordo, quando decidiram 
ir folhear un1 pequeno diccionario. Dahi a pouco, 
estava1n de vol ta; un1, radiante; outro, resignado; 
111as an1bos tendo acceito, o que provaveln1ente le-· 
ram. Si cu pudesse prever esta reuniáo, teria tido 
curiosidade de indagar, a que livro se curvara1n. 

O Dr. I.uvi1·no F1·anco - Adivinho, qua 1 possa 
ser: é o D.ictionnaire Coinplet lllustré, de Pierre 
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Larousse. Si o possue, 01esmo o de 1900, que diz· 
-se a 107.• edi~áo, nelle encontrará, á pg. 1227, a 
seguinte balela, nesse livro francez, popularissin10, 
e de frequente consulta : •1Vlalibra11 (l\1.aria Félicia 
Garcia, dame) célebre cantatrice italienne, née ü 

Turin.». Náo ten ha receio, de remetter aos respe
ctivos editores a corrigenda, de que a genia l cantora 
nasceu a 24 de 1uar~o de 1808, en1 Pariz, e1n um 
predio da rua Nlarivaux, perto do Boulevard des 
ltaliens, só tendo sido tra7jda para a Ital ia en1 p rin
cipio de 181 1. 

Jo.1lle. Olivia d' Arclzaux (Parisiense) - Lembro
-1ne de ter appreciado, si n1e náo engano, em um re
cente nu1n ero do hebdomadario londrino The Lady's 
I?.ealrn, um artigo, da epigraphe 1\lf111e. 1\1alibra11 as 
p ianist, e onde os 1naiores gabos figu ravam. O que 
nao sei, é, si tamben1 se revelou boá con1posi tora : 
pode aponctar-1ne, quaes forau1 as 1nusicas, dize r
-me, si correm in1pressas, e si tiveram geral acce.i
ta~iío? 

O Dr. Luvirno Frauco - Q ue accompanhava-se 
ao piano, co1n a m axima facilidade, e q ue de p ri
meira vista podia execurar qualquer intricada pa
gina, sáo questóes táo liquidas, que nao adn1ira, que 
sobre isso esorevessen1 o especial artigo, a que se 
r eferiu. A ntes, porém, de restringir-me á sua per
gunta, consinta-me este conselho : nada leia , a res
peiro de l\ll n1e. Malibran, sem cerra dose de preven
~áo contra os articulistas ; é, que essa. biographia 

1 
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está aioda para ser devidiunenie feíta; continuan1 
de pé, como si fosse1n impeccaveis, Castil-Blaze, 
Fétis, Nathan, A. Bunn, Chorley, Condessa Merlín, 
Barbieri, Ellen Clayton, L. Quicherar, NI. e L. Es
cudier, Blaze de Bury, H. Wauwennan, J. Bertrand, 
e ourras fontes, onde diccionarios, encyclopedias, 
jornaes, revistas váo beber, repetindo os n1esmos 
acertos e erros, accrescentados de un1a, ou de outra 
fresquinha fabula, de momento, para bem, ou para 
mal. Ainda ha poucos días, u1n topetudo pesquisa
dor, fingindo-se auctoridade, desandava o resultado 
das chirriantes lucubracóes co1n esta coarctada: . . 
« iVlme. Malibran, que nos trinta e dous annos da sua 
vida ... ». Ahi tem n1ais un1 divertido oraculo, que, 
guando é certo, que a cantora apenas viveu vinte e 

. . . . . 
01to annos e seis 1nezes, menos v1nte 1n1nutos, va1 
logo rodando, desde a sahida, o seu succulento ar
tiguete, com aquella prodigalidade de n1ais quatro 
annos de existencia! Náo pense, que foi u1:i pastel 
typographico: os raes •thirtJ'-t1vo years• estáo por 
extenso, e náo e1n algarisn1os. E si quer aug1nentar 
o seu pasn10, abra o recentissiino 1Vouveau Larousse 
Illustré, de Claude Augé, no tomo V, pg. 872. Náo 
fa~a caso da fe iinha gravura, que os editores allí 
inventaram, só para ind i gna~áo, dos que saben1, que 
i\llme. i\!Ialibran foi bonita. Prefira saborear este fi
nal do respectivo artigo: «De retour en Angleterre, 
elle fit une grave chute de cheval. Elle voulut en
core se faire entendre a Aix·la-Chapelle, puis a 
i\'1.anchester. Mais ses blessures in1pirerent rapide-
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ment, et elle expira apres quelques jours de terri
bles souffrances. ». Já ve, pois, que os phantasistas 
náo ~e cqrrigem, e que con1 elles precisa ter o n1aior 
cuidado. Náo conhe<;o todas as composi<;óes de 
J\llme. Malibran; ·as seguintes foran1 publicadas, du· 
rante a vida, e editadas pela casa Brandus <~ C., de 
Pariz, 1 o3 rua Richelieu, sendo hoje raras, de diffi
cil obten<;áo: 1, Adieu d. Laure, ariazinha; z , Au bord 
de la 1ne1·; 3, .La BaJradere, can<;oneta; 4, Les Bri
gands; 5, L' Ecossais, ron1ance; 6, Enfants, ra111e{!; 
7, La fiancée du brigand, bailada; 8, HJ'n111e des 
111atelots; 9, Le nzenestrel, romance; 10, Le 111essage, 
romance; 1 1 , Le n1011tap,11ard, tyroleza; 1 z, Le 1110· 

ribo11d; 13, Les noces du 111arin, can<;áo; 14, Friere 
a la niadone, romance; 1 5, Rataplan, can<;oneta; 
16, Les refraú1s, ro1nance; 1 7, La résignation, ro
n1ance; 1 8, Le réveil d'un beau jour, can<;oneta; 
19, La Tarentel.le, can<;oneta; 20, Le village, can<;o· 
neta; 21, La voix qué dit : Je t'aitne !, romance. 
J\11.uitas dessas referidas musicas agradaram, estive
ra1n en1 moda nos melhores salóes do tempo; claro 
é, por conseguinte, que, antes de morrer, exhibiu 
J\lln1e. Nlalibran for<;a propria, para se ter feito ap
plaudir original compositora. Algum tempo depois 
de fallecida, o editor Troupenas (Brandus & Dufour) 
publicou o Albunz, do titulo Deruieres pensées niusi
cales, de Marie Félicité Garcia de Bériot, Pariz, in 
quarto, com bellas lithographias. Co1nprehende-se, 
que tal volume nada veiu adeantar á reputac;:áo da ce
lebre artista, ·mesmo por essa face, de ter composto 
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varias paginas. O de que ella, delicadissima estatua, 
precisava, era, de quem puzesse abaixo o espesso, 
o irreverente cipoal, alastrado e mantido em der
redor por aquella turba-n1ulta de contradictorios 
críticos e de negligentes biographo's, ajardinando-se 
justa e conveniente1nente o profanado terreno. iVIas, 
quem, desapparecido o bemfazejo astro, perderia 
serio esfon;o em táo enfadonho trabalho? E náo 
tendo surgido nenhum apparelhado defensor, succe
deu o mesn10 que á victimada Graziella, segundo 
a nenia lao1artineana, optin1an1ente traduzida por 
Bulhiío Pato : « Veiu a segunda rnortalha, que é o 
frio esqueci1nento, sobre o pobre monun1ento cahir 
ge lada ta1nbe1n ! •. - ---

O S111·. Sa/0111011 1'irg11i11 (Banqueiro hollandez) 
- Na qualidade de homem do commercio, estou 
curioso de saber, qual, afinal de contas, a fortuna, 
deixada por J\lúne. Malibran. 

O Dr. L11vir110 Fra11co - Falta1n·n1e elen1entos, 
para precisar a so1n1na; niío poderia, sen1 embargo, 
ter sido mui pequen a; só o palacete de Ixelles foi, 
cm 1849, vendido por 82500 francos. J\. vultada par
te, de quanto a incani;avel ganhou, escoou-se, dia a 
dia, cm gastos com a sua fa1nilia, com o primeiro 
consorte, con1 o segundo, co1n protegidos, coro pen
sionados, con1 pobres. Con1sigo 1nesma qunsi nada 
.despendia; viveu, qual bcn1 disse i\1Iusser, dando 
•au ricbe un p.eu. de joie, au n1alheureux du pain. •. 
Niío fossem o apparecin1ento de Bériot, e, algum 
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tempo depois, o de seu filhinho, e calvez que esse 
crescente río de ouro, inventado pelos seus esfor~os, 
nem ao menos tivesse produzido o mais que mo 
desto lago de bens, que a estes dous legou. A todo 
o momento estava obsequiando: ainda em julho de 
1836, em Lond res, na noute do seu ultimo benefi
cio, tirou gentilmente do dedo o r iquissimo anel, de 
que usava, ao representar de Amina, na Son111an1-
b11/a, e o otferrou ao tenor cscocez John Templeton, 
que com ella tantas vezes cantara na lingua ingleza. 

O S111·. Salon1011 Tirgui11 - Convenha, em que 
fo i urna grande prodiga, em que náo poderia acabar 
em dourado palacio. 

O D1·. Luvil·no F ranco - Vive cada um de nós 
a vida dos proprios ncrvos e de particulares circums
tancias, náo sabendo frequentemente, como repri
mir impulsos do cora~áo. Foi uro espirito fóra do 
com1num, illimitadamente confiante em si, todo vol
cado para o seu i~eal o desinvol vi mento e a glo
riñca<;áo da arte. A sin1ilhan<;a dos grandes privile
giados de Deus, espera va, que recursos nunca lhe 
v1riam a escassear. 

Al/le. Rose d' A1·clta11x (P arisiense) - Creio, que 
atlirmou, que Nlme. i\l alibran cultivava a pintura; 
náo me lembro, entretanto, de quadros, com tal au
ctoria . Pode inforn1ar-me, e111 que pinacothecas es
táo, e qual o merito? 

O Dr. L11vir110 Franco - Si essa breve existen-
cia equivaleu a de muitos espiritas junctos, -nao re-

18 
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sumiu a de urna phalange. Q ue desenhou opri1na· 
menre, náo solfre duvida, recomn1endando-se pela 
insrantaneidade das suas felizes e inoffensivas cari
caturas, difficil genero, que reclan1a especial talento. 
Fazia-as a brincar, durante qualquer appro priado 
lazer. Onde se achan1? Dispersas, desapparecidas. 
De urna dellas, feira en1 1829, sei o paradeiro - o 
'Brit1sh J\!f11se11111, de Londres, e representa o esti
mado e roruodo organista de Gloucester, l\l r. i\l utlow. 
Seja como for, bem concorde é o depoimento dos 
contemporaneos: Gaetano Barbieri, no folheto, que 
publicou en1 l\•[iliío, en1 1836, con1 o titu lo 1Votizie 
biogr aphiche, escreveu, ;\ pg. 10 : •Conobbe in ol tre 
e coltivó la bell'arte del disegno e della piuura.• . 

O Sur. Joao 1\lori110 (Brasileiro, capitalista) 
l\l uito me distraio, em accornpanhar discussóes sobre 
a divina arte; s i nasci, eduquei-n1e, e passei os me
lhores ten1pos da minha n1ocidade sob o en1balo, do 
que chaman1 velhar ias, nen1 por isso tivc por infru 
crifera a lei tura dos cscriptos de Richard vVagner e 

·dos seus intransigentes propagandistas, para os quaes 
a musica é, só quanro esse genio entendeu, e corn 
despotismo ensinou. Náo sei, onde paira a fria razáo; 
renho apenas notado, que operas, ainda ha pouco 
recebidas corn de li rio, viio sendo postas <í margem, 
ao passo que o inverso succedeu <is producc;óes do 
oriundo de Leipzig, visto q ue se tornara111 a del icia 
de escolhidos auditorios. Mme . :Ylalibran imperou 
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exclusivarnente co1u aquella anciga eschola; e, dahi, 

a n1inha clara pergunta : acredita, em que ella SO· 

bresahiria no campo \vagneriano ? 

O Dr. L 11v ir110 f:'r a11co - A sua duvida in vol ve 

duas questóes; urna facil, e outra, ben1 capaz de ex· 

citar longo debate. 1\ de mera intui<;áo é esta : si 

~lme . ~lalibran foi profunda conhecedora de rnusi· 

ca, dotada de pasmosa me1noría, de possante e du

ctillitna voz; si a isso reuniu o mais subido estro 

dramatico; si hoje tantas out ras ganbam o páo, sol

f ejando no palco as riquissin1as gregas musicaes de 

Wagner, por q ue contra-senso, nlesmo nesse exag

gcrado genero, ern que o con1positor é tudo, e o po

bre cantor mais urna requinta, ou urn violino, a 

fundir-se, a desapparecer na arrebatadora orches· 

era, esse prodigioso contralto-soprano náo sahir-se

·hia co111 inexcedivel bri lho? T a1nbern náo persona

lizou Valentina, Fides, Africana, Oinorah, Cecy, 

Nlargarida, Rache!, A'ida, Arnncris, etc., e ternos 

certeza, de que ceria elevado caes papeis ao fastigio 

do costu111e. Q uero, por conseguince, suppor, que, 

si houve .:iuem perdesse, foran1 VV'agner e o publico, 

que, cm todos os paizes, ora· acode a estudar as har

n1oniosas concep<;óes do gigantesco p rofessor de 

instrumenta<;áo. Quanto ao que levar-n1e-hia longe, 

fóra, si a pergunta, a que respondi, me arrastasse a 

um barbaro auto de fé, convertendo-se cm aciaga ao 

peito, para que, no tocante a operas, n1e definissc 

- incondicional wagnerista ! S inceramente venero o 

glorioso auctor do Ta1111/iii11ser e do Lolie11g 1·i11; nao 

' 
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penso, porén1, que venha elle a ter verdadeiros 
discípulos, e sim pallidos imitadores, que nunca lo
graráo o alto reno111e do incantarolavel inno,·ador; 
nen1 creio, ran1pouco, em que o seu cresico legado 
i1nplique sentenc:a de n1orte, para os i1npereciveis 
collegas, que rambem crearam mares de sciencia or
chesrral, só para nelles fluctuarem ideas concretas. 
melodías characteristicas, especies de desenhos figu
rados, de indubitavel comprehensáo, e salientadorcs 
dos artistas, que. en1 sccna, hajam de cxhibil-os. Si. 
ao que parece, as empresas ihcatracs prefercm 
'Trista111 e !solda, Siegfried. Fugitivo holla11d1:;,, 
Walkyrza, etc., sobre f{11g11e11otes, Fausto, Guara-
11y, Alda, etc., convém, que niío sciamos cm excesso 
ingenuos: custam dupla, tripla, quadruplamente n1ais 
caro estas ulti1nas operas, a fin1 de seren1 n1ontadas 
a contento, e a arte, digan1 o que quizere1n, jaz, nos 
bodiernos tempos, un1 tanto sob a garra do capital. 
que vive a sonhar com o juro, e náo con1 a comple
x idade do bello. Admittida un1a egual e perfeitissin1a 
execuc:áo, si houver quen1 opte por 1'rista111 e !solda 
sobre Hugue11otes, por Sieg/i·ied sobre Fausto, por 
Fugitivo hollande~ sobre G11ara11y, por T-Vall9'ria, 
sobre Atda, jogarci o serio con1 esse optante, e até 
que o sisudo .. se digne rir! J\llme. Adelina Patti, e1n 
toda a sua extensa carreira arciscica, 1nui sabiamente 
se constituiu simples ouvin1e, e de n1odo nenhum 
sacrificada interprete de poen1as lyricos, en1 que o 
cantor reduz-se a um secundario adorno. Dei-lhe in
rei ra razáo, dcpois que:, em Londres, tive ensejo de 
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applaudir NI1ne. Fanny i\1oody; co1n ter sido corre
ctissimo o dese1npenho de tiio excellente soprano, 
no papel 9e Elisabelh, o grande caso foi, que voltei 
do theatro, só pensando em W agner, e sobretudo 
na prin1orosa ouverrura do Ta1111hiü1ser; na seguinte 
no\Jte, porén1, ao escutar de novo, no Fauslo, esse 
afan1ado rouxinol de Cornish, náo só adinirei tuna 
excepcional i\lfargarida, que nada deixava a desejar, 
1nas até 1nelhor comprehendi a i1nn1ortal inspiracráo 
de (;ounod . 

.. 4 S111·a. A111erica Si/vares (Brasileira, viuva, de 
52 annos) - Em seu livro 1\'Íe.J'erbeer et son temps, 
Blaze de Bury, en1 1865, adeantou estas pala vras, 
que se tornaram un1a prophecia : • Dia vi ni, e1n que, 
ao percorrer a vida de Nln1e. i\1alibran, pensaremos 
em u1na lenda, tanto houve de 1naravilboso nessa 
existencia, tanto nclla o phantastico se 111ixturou ao 
real !» . A sua conferencia, porém, teve, para mini, 
este characteristico : si nos esculpiu urna creatura 
fóra do con1n1um, provou, quanto foi ella coherente, 
dignificadora do sexo, a que pertencto. Queira acceí
tar os n1eus parabens, e permittir, que me vol te p.ara 
um outro poncto. Sio1, tan1bem li un1 ·folheto, do ti
tulo La J\lfalib1·a11, u1n punhado de anecdotas, espa
Jhadas pelo Peti:t Journal, de Pariz, e, suppondo 
eu, que ao labutar dessa heroica prin1a-dona se 
prende . u1n diluvio dellas, porque niio al ludiu a ne
n huma? 

O Dr. Luvirno Franco - Nunca, Exilia., pass bl 

'
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por este mundo um anjo, mais torpemente explorado 
pela febre de ganho de parasitas sem fim; á sua 
sonibra nutriu-se um rastissin10 fonn iguei1:0: e1npre
sarios, niusicos, artistus, vadios, in1provisantes de CS· 

pectaculos, escrevinhadorcs, criados, un1 panden10-
nio! Emquanto ella exclusiva e incanc;avelmente viveu 
aperfeic;oando os seus varios predicados, escudando 
colossaes pilhas de operas e de musicas sacras, en· 
saiando, escrevendo, providenciando, beneficiando, 
prevenindo, deslumbrando, n1uitas daquellas al111as 
da1nnara1n de vez, e resol veram tirar partido do agi
tadissin10 existir dcssa prodigiosa luctadora, ou rc
produzindo, o que 1nal vian1, se1n entender, sem 
procurar reflectir nas circun1stancias, nas causas la
tentes, ou brotando toda a casta de inven<;óes, desde 
as mais honrosas e estupendas até as mais grottes
cas e disparatadas. :\[anhosos houve, que anonyma
mente a feriam, co1n a 1naior rudez, em papeluchos 
long e do logar, e1u que a vic1in1a se acha va, e vinham, 
indignados, nlostrar a diatribc, e, anchos, a pron1pta 
defcsa, que elles n1es1nos haviam escripto e ian1 pu
blicar, com as suas assignaturas ! J\1me. i\1lalibran 
procede u se1npre com atilamento e alto ju izo: pare
cía agastar-se, mas fechava pcrdoantes ouvidos a 
rudo isso, confiando no bo1n-senso geral , e no•me
lhor rneio de confundir calumnias, isto é, proseguindo 
na sua escancarada "ida de ben1 significativos triurn
phos. E depois que falleceu, a co1n n1oda e lucrativa 
explorac;áo náo cessou co1n facil idade : ne1n sei, por
que nao voltam, mais frcquentes vezes, a augmen-
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tar o infinito rosario de taes anecdotas, desde que 
o povo sempre será un1 eterno papah·o, que morre 
por si1nilhantes pratinhos. Para prova de quanto 
incxgottavel e aurífero é esse terreno, passarei, agora 
1nesn10, a forjar as seguintes: 1. ", Grande segredo! 
Descobriu-se, afinal, que a i\1.a libran foi ainda mais 
barbada, que a :unericana Annie Jones ! Tinha com 
isso profundo desgosto, mas muito cedo apprendeu a 
barbear-se, táo perfeitamente, que fazendo-o ás es
condidas, tres vezes nas z4 horas, nunca chegaram 
á suspeitn, de que a natureza tamben1 houvesse sido 
da 1naior exuberancia C<1pillar, para con1 a privile
giada cantora!; 2.•, !11versáo de visce1·as ! iVluico se 
te1n falado em varios casos de orgams fóra da séde; 
do figado a esquerda, por exe1nplo. Un1 medico, que 
teve occasiáo de auscultar a i\Ialibran, no anno em 
que esta morreu, deixou em uro documento raro 
(uma carta <Í noiva) a confidencia, de que encon¡rara 
na fan1osa prima.dona o cora¡;iío bem no centro do 
thorax, e ben1 para c i1na, tocando o larynge, sendo 
essc o motivo, porque ella. se111pre canrou com ta
manho sentimento ! ; 3. ", /~011xi110L 111ara11i/hoso! Niío 
conheceu i1npossiveis a lllalibran: aman!>ou um rou
xinol, e até o fez, de insecti\·oro, um simples come
dor ~ie alpista. Fugiu-lhe um dia o gorgeante prisio
neiro. Ao voltar do the:nro, en1bora parecesse in
consolavel, náo desanin1ou; aproveitando-se, de que 
a noute era escurissin1n e de hinverno. vestiu-se toda 
de preto, deu cautelosan1ente un1 passeio pelos te
lhados, con1 urna lanterna furta-fogo, até que des. 
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cobriu, no reconcavo de urna telha, o coitadinho, 
que estava sendo hypnotizado por um gato branco. 
Lembrando-se, de traurear choradarnente o seu ap
plaudido Ratap lan, poz-se o pedido cac;ador em 
n1archante retirada, conseguindo a ardilosa recolher 
o alado thesouro, que acudia ao no111e de Romeu, 
e que, 111ais tarde, e1n urna gaiola de platina, que 
e lla n1esn1a fizera, foi re1nittido á sua amiga, a rai
nha A1arie A1nélie ! Deito um poncto final, porque 
seria um nao-acabar de invenc;óes, si1nilhantes ás 
que correm con1 credenciaes de verdadeiras, quando 
todas sahira1n de cerebros, que náo primaran1 pelo 

· fi no espirito, e in uito n1enos pela ·venerac;áo aos ' 
gi:andes vultos, que mais teen1 honrado a humani
dade. 

O Snr. Rafael Castillo (Jornalista chileno) - De
pois , de táo insolito al voroc;o, de táo intenso de lirio 
por toda a Europa, durante un1a boa decada, náo 
se acredita, con10 esse rapido e progressivo silencio 
se foi extendendo, ao poncto de já e1n nossos días 
parecer elle con1pleto; é , outrosin1, revoltante essa 
indiffe renc;a, co1n que desfigura~óes se foran1 alas
trando, sem que serios escriptos !hes puzessem u111 
cobro. Cumprirnento-o, pelo cul to, que vota á me
n1oria dessa genial n1ulher, táo cedo apagada na vo
luvel, na ingrata imagina<;áo dos povos ! 

O Dr. L uvirno Franco - Succedeu, o que era 
de esperar: contra o fogo do enthusiasmo sempre 
acaba por prevalescer o cynismo de Menippo. Para 
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que melhor me en ten da, recitarei o curto dialogo V 1, 
de Luciano, o conccituoso grego, que, para nosso 
ensino, fazia os mortos conversarem : • lVfe11ippo -
Sou, oh Nl.ercurio, un1 reccm-vindo a estes sitios; 
servc-n1e, pois, de guia, 1nostra-1nc, onde cstáo os 
galantes e as formosas. 1\([e,.c111·io - Falta-me ten1po, 
caro Menippo; vol ta-te, sen1 embargo, para a di
reita: ahi tens Jacintho, arciso, Nireu, Achilles, 
Tyro, Helena, Leda, todas as bellezas dos tempos 
idos. i\tfe11ippo - Apenas enxcrgo ossos e descarna
dos craneos, que uns aos outros se parecem. 1V!er
curio - Ainda assin1, esses n1es1nos ossos, que só 
desprezo te dexpertan1, enche1n a ad1nira~áo de to
d.os os poetas. Alfenippo - Ah! .. . aponcta-me, ao 
menos, Helena; confesso·te, que teria difficuldade 
cm conhecel-a. 1V!erc11rio - Eil-a, esse craneo perto: 
é J-lelena. Menippo - E pensar, que foi por isto, 
que a Grecia armou mil navíos! .. . dizer-se, que é 
este o pre~o de urna guerra, en1 que 111orreran1 tan
tos gregos e barbaros ! 1\lfercurio - Ah, i\'lenippo ! 
é, porque a náo viste viva! pois ta111bem concorda
rías, que por tanta belleza tudo poderian1os soffrer ! 
Tal, quaes as flores: si as n1irarmos, quando seccas 
e descoradas, certamente que as acharen1os feias; 
que lindas, entretanto, sáo, durante o seu vi~o e es· 
plendor 1 1\1e11ippo - Mas o que me surprehende. 
lVlercurio, é isso n1esmo: náo terem os gregos pon
derado, que u1na flor táo ºgracil , táo rapidan1entc 
murchccivel, era o premio de tantos trabalhos ! 1Vfe,.
c11rio - Náo estou, i\1enippo, para con1tigo philoso-
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phar; en1quanto n1e vou entreter coin outros n1or· 
tos, procura por ahi un1 canto, cn1 que sozinho o 
fa<:as. » . ·Está concluida a bella pagina de Lucia no, 
e a applica<:áo náo é difficil: andan1, lá por fóra, 
longe de nós todos, aqui congregados, n1uitos util i
taristas, que náo ligan1 i1nportancia á mais encanta· 
dora n1ulher, e nem sente1n a_ poesia de, no proprio 
pensamento, a reveren1 ; que cm paz lhe deixen1 o 
descarnado cranco no nie io da universal ossada, e 
que, trefegos, se dediquen1 por aquelles, cujo u nico 
1nerito residir ... en1 estaren1 vivos ... e en1 seren1 
poderosos 1 

.ti Sura. Elena Ra111ire{ (Argentina) - Deu-nos 
excellente aviso, de que nos cun1pre por á n1argen1 
anecdotas, quanto a essa extraordinaria paladina, e 
apenas julgal-a pelas suas exhibi<;:óes publicas, que 
be111 nos ensinaran1, quaes deverian1 ter sido os seus 
judiciosos actos privados. Pe¡;:o, sen1 e1nbargo, ve
nia, para repetir un1a unica, sobre a qual desejo ou
vi l-o. Dizen1, que, em Ne\v-York, ao tempo de sol
teira e durante u1na recita com o Othelo, notou a 
joven cantora, que o pae náo escava coo1 o alfanje 
do theatro, 111as con1 un1 ourro afiadissin10, obtido 
de um turco; affirn1an1, que, en1 casa e nesse d ia, 
o grande tenor se 1nostrara de pessin1as veneras, e 
que, dahi, na scena da trucidai;iío, Desden1ona, se
riamente amedrontada, cxclamou em hespnnhol : 
«Papa, papa, por Dios no n1e inate ~,.; explica1n, 
que, por fi111 , reconheceu o seu erro, visto que aquelle 
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nada 1n ais havia fe íto, que representar con1 a sua 
habitual vida, niío se tendo servido da falsa arma, 
pelo simples facto de a niío ter achado. Citei essa 
anecdota, porque, si foi veridica, poderá aclarar-nos 
um mundo de pensamentos, indicando-nos o tnotivo, 
que levou a mocinha, a consentir no en lace co1n i\1a· 
libran. 

O Dr. L11vir110 J:'1-a11co - Para a dupla honra de 
Vicente García e da lucidez da an1eac;ada, essa his
toria do alfanje, en1 scena aberra, com interjeic;óes 
e1n hespanhol, sen1 que a platea o percebesse, é das 
q ue deven1 ser rotuladas de apocryphas, de n1ani
festan1ente inverosin1eis. Que1u propalou tal cara
petiío foi a Snra. i\1er lin; que, da Europa, a tudo 
ass istiu en1 Ne"r-York 1 Un1a anecdota ha, que me
rece ser referida, porque foi resten1unhada pelo 
con1pacto auditorio, que, a 2 de abril de 1829, aos 
21 annos de edade da cantora, enchia o T héátre 
Italie11, de Pariz. Eil-a : en1 toda a grande scena, 
táo inspiradan1ente se hou 1•e, no papel de Desde-
1nona, que, ao apresentar o pci to ao irado n1ouro, 
con1 as palavras « 1·i-ucidi111i se vuoi, perjido ! in· 
grato!•, o tenor Nourrit, profundan1ente.arrebatado, 
perdeu-se, esqueceu se de entrar en1 tempo, a or
chestra foi por deante, e a situac;áo ia ficar de todo 
co1npron1ettida, quando, nun1 asso1110 de espirito, 
esse talentoso Orhelo se valeu do seguinre recurso: 
virando-se para o publico, excla111ou: « Heureuse-
111ent, n1essieurs, que le prestige, qui vient d'agir 
sur 111oi, agit en merne te1nps sur vous: pardonnez 
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et pern1ettez-nous de reco1n 1nencer ! • . Assin1 fize
ran1. de novo principiara1n, e a fe liz conclusáo le
vanrou indescriptivel delirio! Esta anecdota, este 
facto positivo pode ser lido nos jornaes do ten1po, 
e no .romo 11, pg. :197, da obra Adolphe ;Vourrit, 
pelo seu biographo L. Quicherat. 

O Snr. Co1·011el Franfois d'Archaux (Parisiense, 
viuvo, capital ista)- Similhante ao pae de iVlr. Grad
well, foi tan1beo1 o 1neu influ idissin10 pela porten
tosa artista . ll 1natrin1011io seg retlo, dado e111 ja
neiro de 1830, na Acadé1nie Royale de lvfusique, 
nunca lhe sahiu da 111e1noria, pelo trio de Malibran, 
Sonrag e Dan1oreau, trio, que, segundo un1 jorna
lista conte1nporaneo, o proprio Ci1uarosa náo pode
ria ha ver sonhado t<'\o bello! Esse paterno fervor 
n1e fez ir lendo qualquer escripto, e1n que se achasse 
o no1ne dessa prima-dona, e, francan1ente, ao per
correr o livro da Snra . Merlin, bein notei, que nao 
se can<;:ou de recer elogios sobre elogios. 

O Dr. Luvirllo F 1·allco - Por 1nais liquidado, 
que pare<;:a um poncto, agradecerei aos presentes, 
si me for e111 revelando, q ue aTnda nutre1n duvidas, 
pois só assi1n rerei occasiáo de desfaze l-as, de pro
var a consistencia dos juizos, que tenho enunciado. 
Mediremos um pouco, venerando Snr. Coronel: que 
é, que a Snra. i\11.erlin, que se fi ngiu táo abrasada 
por i\'1.me. Malibran, poderia propalar, ero 1838, 
dous annos depois do fallecimento da 1nesn1a? Sim, 

' 
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que ousaria dizer nesse livreco, quando ainda vi

brava por toda a Europa o echo intenso dos mais 

inauditos applausos; Asseverar, que canta va n1al, 

que nao sabia pisar en1 scena, que náo tinha ani

mac;áo, que era hedionda, que ignora,·a linguas, que 

de ouvido apprendia operas, que niío tocava urna 

escala no piano, que era avarenta? Certa1ncnte que 

náo. Entretanto. á so1nbra de obrigatorios encon1ios, 

náo deixou de ir rnartelando deprimentes mentiras. 

A. que occulto e apaixonado 1n ovel obedeceu, náo é 

facil atinar. Queira reler, com cuidado, essa orig inal 

apologista, e terá de fonnar da admiranda J\'l me. i\'la

libran este taci ro, este pes~imo conceito : - abusa

dora de alcool, desafinada e1n pequena, desgraciosa 

na danc;a, idiota, que 1norria por bonecas, impudente, 

que prefería trajes masculinos, re les maluca, sustida 

pela P rovidencia Divina, insupporta 1•el caprichosa, 

mal-criada, estupida, de engulir um frasco inteiro 

de mustarda, minutos antes de ir para o palco, 

obscura, que só poderia aspi rar por um Bériot , e 

até .. africana de puro-sangue ! E tudo isso, quando 

a dicta cantora foi da n1aior tempernnc;a, de precoce 

ouvido musicnl, de raro jeito, de perfeita senhorili· 

dade, de fino juizo practico, que a pennittiu viver 

com as melhores classes de varias nacóes cultas. to· 
' 

lerante e bondosa, sagacissi1ua, acautelada, sem 

nada te r de ridícula, nieiga e genti l de prender a 

todos, urna fonnosa representante do bello rypo hes

panhol. Em seus Loisirs, a Snra. l'l lerlin tambcm se 

fez en1ula de Pascal, nellcs cnxertando muitas pa-

, 
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ginas, do titulo Pe11sees. Julgo de urilidade destacar 
as seguintes linhas, que l<i estáo no tomo II, pg. 19+: 
1Por melhor natureza, que tenhamos (affirma a pen
sadora), o senrin1ento do amor-proprio, ferido pelo 
bon1 exito de outro, que cxerce o 1nesn10 genero de 
talento, torna-se un1 scnti1nento amargo e hostil, 
contra qucm o provocou.• . Rogo-lhe, que náo des· 
preze tao significati\-.1 dcscahida. 

O S11r. l?o111ualdo i lrruda (Portuguez, negociante 
no ltio de J aneiro, cliente e amigo particular do 
orador) - Conhe<;o o seu profundo espirito de jus
ti<;a, so111os inti1nos, e \·isro ter consentido, e1n que 
eu nianuseasse todos os scus aponctan1enros sobre o 
assun1pto, creio náo estar cnganado, recordando-Jhe, 
que a calumnia, quanto a abuso de alcool, t ante
rior ao livro da Snra. i\lerlin. 

O Dr . . L11vi1·110 Fra11co - Sen1 duvida, que s in1; 
111as a exr.ranha adoradora náo se esqueceu de ree
d itar essa vileza, servindo-se das suas useiras e am· 
biguas informa<;óes, que cortan1 para ambos os la
dos, e mais afiadamente para o do demerito. Pode-
111os dizer, que a responsabilidade da divulgac;áo 
dcsse puro aleive pertence a Castil-Blaze, ncsse 
1nesmo artigo, em que, inchando as bochechas, soube 
elle estentoriamente lamentar: •Le monde a perdu 
sa cantan·icc la plus habile, sa p1·i111a-do1111a par 
excellence ! •. Desc;an1os, ao que zumbiu, q uen.1 dei
xou fugir Ltn1 optin10 cnsejo, ou para ernmudecer, 
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ou para se náo deslustrar cm un1 periodozinho, tiío 
ignobil. Escute1nos o tremendo advogado : •Ella be
bia, dizem ... • . Que1n disse? bradarei, se1n a 1ni
nin1a hcsi ta<;áo, scrn consentir, e1n q ue essa retor
cida buzina to1ne n1aio1" deantei ra. Que111 dissc? ! A 
nialedicencia anony1na? ! De ve, acaso, o ul timo dos 
cavalheiros levantar - e contra un1a sen hora! - táo 
delicada suspeita, sen1 que veja ante si um accusa
dor, digno de ser attendido, ou um só acto compro
batorio, que lhe houvesse dexpertado un1 rasgo de 
attenua<;iio? A.té quando u111 articulista, que se preze, 
continuará a pern1itti r-se o di reito de repetir, o que 
•dizcn1•, se1n reparar, em que elle tamben1 o está 
dizendo, e cantando en1 córo, d istrahidan1ente, con1 
abjectos dilfa111adores? Mas, an1arren1ol-o ao seu 
proprio e exquisitissimo depoin1ento : •Ella bebia, 
dizem. V e jo-me for<;ado a combater tal asser<;áo; 
náo a destruirei en1 u1na negati,·a absoluta. Er•t 
J\ll me. i\1al ibran de u1na grande sobriedade ; em suas 
ordinarias refei<;óes nunca a vi beber si náo agua 
tineta; achava, poréo1, no vinho i\1adei ra urna pode
rosa actividad e, que lhe predispunha a garganta 
para os grandes effeitos, que queria obter. :\[uitas 
vezes abusou desse estimulante, tomado no theatro . 
em scu camarim, no nicio dos inter,·allos, ou pela 
manhá, antes de ir cantar em urna egreja, em um 
concerto. A prova, de que niio tinha um gosto de
cidido pelo vinho, é que o abandonou, substituindo-o 
por agua con1 addicsiio de vinagre, lin1onada esta 
a inda rnais 111alefica . Fizera1n-lhe os medicos sentir 
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o perigo desse corrosivo, e ella, cessando de usal-o, 

voltou ao vinho i\[adei ra. • . Certamen te que é de 

arrancar o riso en1 un1a sala 1nortuaria! notando-se , 

que nem sublinhei, com a voz, as pepitas dessa 

mina para a galhofa ! E pensar-se, que foi com ru

fos táo desaforados, impressos em serios jornaes, 

que a calu1nnia illudiu a lguns pobres de espirito, e 

buscou 1narear a reputa<;áo da temperante artista! 

Ponderem todos, que, trabalhando esta, quasi sem 

descan<;o de u1n dia, nunca ningu'e1n a viu tonta, le

vemente excitada por vapores alcoolicos. Foi esse 

torpe e injustissimo boato origem de profundo des

gasto para a pundonorosa, que, por isso niesmo, 

conservou sempre o 111axin10 cuidado e1n o des111as

carar; tanto assim, que. ao sentir-se 111al, grave

n1ent.e infenna em iVlanchester, reimou em exhibir

-se, só para que náo suppuzesse1n, que o motivo da 

sua absten<;áo, fosse esse, de que ella cevava inven

civel repugnancia! F; eis ahi, como um trai~oeiro 

«di~eiru, encontrando quotados e originaes negado

res, que o alimentava1n, e1n vez de 111orrer, conse

guiu marcyrizar aquelle immenso, equilibrado e vir

tuoso espirito! Crcia1n, quantos 1ne ouvem, que 1nui 

severamente esquadrinhei essc especial rumor, e 

que folgo de poder resun1ir a 1ninha convic<;áo, nas 

seguintes e be1n positivas palavras: - a calumnia, 

que a ningucn1 poupa, enrendeu assoalhar, entre 

dentes, que :\'lme. ~Ialibran abusava do alcool, e 

ella calumnia encontrou i111perdoa\'eis co-reus nas 

levianas pennas de Castil -Blaze, da Sora. :i\llerlin, e· 

, 

\ 
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de alguns outros, que a estes dous inconsciente1nente 
copiara ni; entretanto, toda a vida privada e publica 
daquella foi táo notoria, que náo ha pessoas fide
dignas, q ue houvesse1n verificado raes abusos, e sin1 
constantes actos de sobriedade, na altura de táo lu
cida intelligencía, de táo inquebrantavel brío se
nhorí l. 

O Snr . Ron111aldo A rruda - Foi o 1neu.distincto 
an1ígo quetn, indirectan1ente, me fon;ou a trazel ·o a 
este escabroso terreno, e já agora necessario é, gue 
fique tal duvida resolvída com a maxima clareza; 
gueira, pois, rel evar-1ne a insistencia. l'racLando-se 
do depoin1ento de un1 conten1poraneo, q ue, com in
tin1idade, era recebido j<í no can1arün, já durante as 
caseiras refei~óes, náo é possivel táo faciln1ente o 
inquinar de falso. As palavras de Casti l-Blaze sáo 
categori ~as : •J\ll uitas vezes <lbusou desse esti1nu
lante»; que estin1ulante? o vinho !vi.ad e ira ; logo, o 
boato náo é de todo anonyino; te ve, osrensiva1nente, 
un1 perfilhador, tanto 1nais insuspeito, quanto este 
teceu os 1)1ais alevantados elogios ao 1nerito da can
tora. Nen1 sci, porque nao chegaren1os a este ra
zoavcl accordo : foi i\1n1e. Nl.al ibran e1n tudo ad1ni
rabi lissi1na, sendo para last in1ar, que houvcsse tido 
essa pequen a fraqueza. desculpa vel ante a s ua vida 
agi tada e especial. 

O Dr. Lu11ii·110 Fra11co- Náo mandei, que Castil
-Blaze se n1etcesse dentro dessa pelle de lobo; quanto 
a mi1n, náo serei con1plice dessa baixa i1nputa~áo . 

lvl.acerernos o citado trecho, até que se desaggre-
19 
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guem os viciosos elementos, de que se con1póc1n, e 

ben1 percebamos a astucia, com que se junctaram, 

a dar nos esse mostrengo, que arrcmctte audacioso 

contra a verdade e contra o mais rudin1entar bom

-senso. Parece-n1e ver o, a liás distincto, critico 01u

sical, de penna en1 punho, a redigir ... o seu táo re

produ{ido ar/ igo ! Depois de muitas linhas, que sa· 

hiran1 rutilas da sua competencia e do seu sincero 

sentir; depois de erup~óes des ta grandeza: •Era a 

voz de i\lme. fllalibran vibranre, cheia de brilho e 

de vigor, sem nunca perder esse timbre syn1parhico, 

csse avelludado, que ranto attractivo lhe <lava nos 

lances rernos e apaixonados. Perfeita conhccedora 

de musica, prodigiosa actriz, bella, animada, de ele

ganre pone, concentrava todos os generos de se· 

duc~áo, e, quanto aos seus costun1cs, foram elles 

incensuraveis. »; depois de um opulento pancgyrico, 

que ben1 concava, que captaria o 1nais geral agrado. 

estacou, releu as numerosas riras, e, provavclmcntc, 

se disse : - pintei esta 111ulher tan1anha, que, 110 seu 

lado, me fiz ... un1 liliputiano~ E a vaidade, que é 

pessima consclhcira, trouxc-lhe á 1ncmoria o boari· 

nho, já morco e bem enterrado. Resuscitando-o, sem 

o 111enor escrupulo, asscntou no frio papel a tcrrivel 

bomba: •Ella bebía, dizem. ». Saccudido por pron1 -

pta perplexidade, logo cractou de a paz iguar-se co m 

o rompan te: • V e jo-roe for~ado, a co1nbacer tal as

ser~áo. •. fl1as, sein deten~a, reflectiu, em que, to· 

cando num desprezivel dicterio, só para o espancar, 

enojaría o leitor critcrioso, que bem sabe, que em 

-© Biblioteca Nacional de España



, 

A MAJS ENCANTADORA MULHER 291 

zum-zuns náo roc;am pennas fidalgas. A necessidade, 
pois, de inventar um declive, conducente á calun1-
nia, i1npoz·se, tirou ao articu lista toda a logica, poi-o 
cego, de náo ver as contradicc;óes, en1 que iria pre
cipitar-se. E atordoada111en1e rolando, foi por uhin10 
obrigado a mentir : «Muitas vczes abusou desse es · 
timulante•, parecendo, com este benigno \"Ocabulo, 
ter fugido do rcmorso de emprcgar o n1aligno termo 
-11i11ho. Táo surdo estava, que nem ouviu a incredu
lidade geral, aos rugidos: - i\1uitas vezes? ! Quando? ! 
E1n casa, náo; tu n1es1no, bebedor ... de agua pa
nada, o disseste·• Pois só o espiaste no can1arin1, e 
para ... alcanc;ar effeitos? ! Quaes serian1 estes? ! Os 
de, adeantado o espectaculo, ja nao reconhecer o 
palco, e, linda a cantoria, niío poder agradecer ova
c;óes de meia hora e 111ais, e cortejos até o hotel, e 
reclamos, alta noute, para assomar á janela? ! Si 
Castil-Blaze niio esracou ante cssas e outras interro
gac;óes esmagadoras, obedeceu ü propria conscien-
cia, que o Hconsclhou a desdizcr-se; pelo que, s<1hiu -
·se com a cal infonnac;iío, de que a viciosa se regenc· 
rara, co1nn1u1ando o vinho en1 vinagradas! i\1as. 
ainda ahí, u111 resquicio de atilamento o fez lembrar-
-se. de que o leiror criterioso irrirar-se-hia com elle, 
por ter tractado de un1 vicio, que encontrou na per
petradora arrependimento, en1enda, correcc;iio . E. 
esquecido de quanro contradicroria1uente depuzera, 
constru iu u1na ultin1a ponte, fe ita de 1nedicos, quc: 
acha111, que vinagrada é un1 corrosivo, e lan1peira
n1ente se afundou no banho geral, no paul, con1 qu.;.c-.... 

,\,t.t. ., . 

~U"" ..... ':_ 
-: ~ .• 
·~. ".,.. © Biblioteca Nacional de España



' 

292 A MAIS ENCANTADORA MU!.HER 

fechou tal aranzel: cCessando de usal-o (o corro

sivo), voltou ao vinho i\'ladeira.» . E lica isso dicto 

de 111odo, que apenas a tudo sobrenada a idea de 

abuso de bebidas alcoolicas ! N áo ha neste saláo, 

quem náo tenha percebido, que, si apertasse1uos 

essa unica e abstrusa testernunha. cahiria ella de 

joelhos, acabaria jurando, que nunca vira abuso al

gun1, que, de quanto em m<i hora escreveu e des

grac;ada1nente foi repetido, só <levemos guardar a 

sua palinodia, de que «Era Nlme. Malibran de urna 

grande sobriedade. ». 

O S111·. Ro11111aldo Arruda - Devidamentc pcsei 

u1n argun1ento bein forte: o de que essa cantora le

va va todas as suas representa<;óes a fin1, e, depois 

dellas, aturava, de pé, até tarde da noute, ou da 

1nadrugada, fatigantes provas de alto apre<;o, sen; 

que ninguc1n notasse qualquer irregularidade. iVlas 

concordará, em que ha pessoas resistentes ao alcool, 

e que encobrem verdadeiros excessos: porque nio· 

ti1·0 náo adn1ittir, que foi esse um desses casos cx

ccpcionaes, e que o depoi1nento de Cascil-Blazc é 

correcto? 
O Dr. L1111ir110 Franco - Tenba se1nprc em 1nira, 

que esse critico 111usical nada depoz concorde1ncn

te; é da sua discordancia, que, por indirecto ca· 

minho, poderemos chegar a urna especie de affir

mac;áo, de que Mine. l\1alibran abusava do vinho 

Madeira. J\1as esse abuso, de qualquer alcool, é de 

todo o poncto mentiroso, como passarei a demons

trar: 1.°, ?llesmo que se tractasse de um caso de 
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excepcional resistencia, o collapso, um pouco mais 
tarde, forc;:osam~nte apparecería, vindo perturbar a 
indispensavel nonnalídade de urn operoso existir, e 
essa ccn1peranre senhora, rodas as 111anhás, bem 
cedo, invariaveln1ente, era vista ao seu piano, e ou
vida nos seus cuidadosos exercicios de vocaliza~áo; 
2 .•. meihodicos, inco1nprehensiveis alcoolistas, que 
apenas abusam, algum tempo antes de se exhibirem 
em publico, e sobrios se manteem nas longas ho
ras, que se extendem entre tacs exhibic;:óes, súo 
desconhecidos pelos n1ais comn1uns observadores; 

' 

3.0 , ná? tarda o abusador do alcool en1 affirn1ar-se , 
tal, no desalinho, no halito, ern 111il pequenas incon
veniencias, o que nunca ningucm de leve pode ve-
rificar cm i\'l me. i\'Jalibran; 4.•, Taes abusadores viio, 
dia a dia, perdendo o tempo para tudo, até para os 
mais in1periosos deveres, e cssa incan~avel provou, 
até a ultin1a, urna tal actividade, que dír-se-hia, que 
o seu ternpo crescia, na razáo directa dos seus pro
grcssivos encargos; 5.0

, núo ha alcoolisra, que saiba 
estar a lerta, na defesa do seu pudor; entra o abuso 
do alcool pela porta, e salta pela janela a honest i-
dade ; ora, o procedimento dessa briosa artista foi 
t<ío irreprchensivel, que a calun1nia oem ousou ar-
ticular a menor chufa, quanto á sua senhorilidadc; 
6. 0, nos quatro ultimos annos da sua vida, s6 de 
passagen1 esteve en1 Pariz; corno, pois, Castil·Blaze, 
ahi res idente, viu, de táo longe, abusos, que os ami-
gos da Grá-Bretanha, da Italia e da Belgica náo vi-
ran1?; 7.º, o abusador do alcool mui frequentemente 
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se re bel la contra os seus n1ais serios con1pro1nis

sos; 1nas a prava, de que a infallivel artista nunca 

o fez, está, em que todos os empresarios, ou quaes

quer ourras pessoas, apenas sonhava 111 com lhe po

der apanhar a si1nples palavra; 8. 0 , niio ha abusa

dor do alcool, que oáo seja desarrazoado, e, bem 

no fundo, de urna notavel passi1·idade; ora, essa 

surprehendente creatura foi sen1pre, e cada vez 

n1ais, sociavel, e, até a n1edulla dos ossos, volun

tariosa, porque sabia o que queria, e queria o que 

a sua a lta intelligencia, bom-gosto e refinado sentir 

bella1nente lhe dictavam. Niío multiplicarei razóes; 

ellas iria1n por deante, tatuando de cstig111as un1 

arauto, coro fartissin10 jus á nossa clen1encia. Que 

da nossa vista, cabisbaixo, se retire, apenas escol

tado por Fétis, enthusiasta e biographo, que niío 

vacillou de advertir-nos sobre o seguinte: •Em suas 

ultin1as produc<;óes linerarias descambou o talento 

de Castil-Blaze. r:ntrega·Se elle, por vezes, a re

pentes de n1au-cunho; toma o seu estylo vulgar co

lorido; a parte sé ria da n1usica nao é, o de que mais 

se preoccupa; perde-se, a todo o instante, e1n di

gressóes fóra do assun1pto, e as anecdotas, que mais 

o de licia1n, ne1n se1npre se conserva1n nos limites 

do decoro.• . Será essa a artenuante, a bandeira de 

misericordia, co1n que o de vamos proteger? T udo, 

quanto posso informar, é, que Castil-Blaze nasceu 

em 1784, e que, escrevendo o seu artigo en1 1836, 

contava Si annos feitos. Agrade<;o ao n1eu caro ar

guente, ter-me favorecido ensejo, de estancar, nesse 
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aliás laudatorio docun1ento, aquella fonte, aquelle 
trecho, onde tantos bebcran1, e n1uitos outros pode
ria1n, incauta1nente, continuar a ir, levados pela 
sede de infonnac;óes. 

O Dr. Urbi110 T11rJ10 (Brasileiro, advogado) -
Niío ignora, que ha tribunos populares, e oradores 
cheios de atticisn10; do n1esmo n1odo guc ha artis
tHs, que consegue1n levantar p lateas, e outros, de 
requintado gosro, rnelhor entendidos pelos espiri
tes superiores. En1 qua] grupo esteve Mine. Nlali
bran i 

O Dr. J,uvirno Franco - E n1 ambos ; e foi essa 
verdade, gue a tornou essencialn1ente genial. Noto
rio.s sá0 os seus rriun1phos no thearro; si dahi nos 
afastarn1os, para accon1panhal-a e1n reunióes de cha
racrer bein intin10, en1 q ue se viu rodeada de diffi
ceis juizes, os elogios irrompen1, con1 a mesma ve
hemencia e espontaneidade. Seria un1 nunca ter111inar 
de exen1plos; contentar-me-hei com os dous seguin
res. Sabe-se, que o notavel pianista lgnaz Nlosche
les, effectuado o seu casamento, resolveu, e1n 1826, 
vir fixar residencia e1n Londres, e, OLHrosin1, que, 
annos depois, foi distinguido co1n a vis ita da grande 
obsequiadora, que pen11aneceu horas ao lado delle, 
de Thalberg, de Benedict, de Klingen1ann, e de ou
tros competentes . Eis o que, rememorando. o caso, 
relatou o dicto i\11.oscheles : «Deu-nos ~1me . Nlalibran 
perfeitissimos arremedes de Sir George S mart, dos 
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cantores J{nyvett, Braharn, P hillips e \raughan, que. 
con1 ella havia1n to111ado parte en1 u111 concerto, oftere
cido pela Duqueza de C., personificando a propria ne
dia duqueza, tal qual bondosan1ente festeja ra aos seus 
artistas, e reproduzindo a voz rachada e a nasal in
tona~áo da Snra . * " •, que havia infligido ao audi
torio o Hor11é, s1veet ho111e. De prompto a sua veia 
comica estacou, e, en1 solenne e germanico estylo, 
exhibiu-se, coro palavras a llen1áes, e1n tuna scena 
do Der Freischiit:¡, e e1n diversas melodías de 
Mendelssohn, de Schubert e de Weber. Por fim, 
-trouxe á fren te Don Giova1111i, mostrando, náo so
mente fa1niliar idade co1n o papel de Zerlina, 1nas 
de cór saber nota por nota dessa opera, que podia 
executar de principio a cabo. E proseguiu, alterna
tivan1ente, ora tocando, ora cantando, até 1.1 horas 
da noute, fresquissin1a até a ulti1na, jü na voz, já 
no espirito. Quando deixou-nos, estavan1os todos ar
rebatados pela sua 111usica, conhecin1ento de linguas 
e animac;áo; n1as o qÜe sobretudo nos penhorou , foi 
a sua lhaneza, e a sua an1abilidade. • . Este precioso 
depoi·1uento, accentua.ndo o mais variado 1nerito, 
ta1nben1 prova o airo do1n, de ter podido ella arre
n1edar éxactadan1ente, a quen1 quería. Urna ourra 
vez, ainda ero Londres, e na casa de Mr. Vincent 
Novello, achava1n-se, entre outros luzeiros, Felix ' 
Mendelssohn e o pae: reve i\1n1e. Malibran largo 
ensejo de exhibir-se, e este ulti1no, Abraharn i\'len
delssohn, um severo e abalisado sexagenario, escre
vendo á mulher, tern1inou a carta, com estas chara-
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cteristicas palavras: •Ella amou. commoveu-se. bra
dou. trovejou con1 táo admiravel consciencia, com 
táo galhardo imperio e rúo prodigo emprego dos 
seus inexhauriveis recursos, que só podemos verda
deira1nente dizer. que cantou n1usicas se1n palavras. 
que cantou scnti1nentos, clTcitos. situa~óes . Foi, para 
n1in1, rudo que ba de 1n¡¡is noYo. e desejaria, que a 
pudesses ter ouvido !• . Si o publico. em geral, sem
pre delirou e sempre a cercou dos mais estrepitosos 
applausos . os espirites finos e melhor educados sem
pre se sentiram completamente cheios, totalinente 
rendidos! 

.4 Sig1101·i11a Breua f-'01·celli (Ita liana) - Levan
tei-1ne. apenas para significar o meu reparo. cm náo 
ha,·er o illustre conferenciador posto em devida sa
liencia a digna ermá da cantora, isto é, :'ll1ne. Viar
dot, que percorreu táo bella carreira, creando varios 
papeis importantes, o de z~'ides, por exen1plo, da 
inspirada opera . O Propheta, de i\1eyerbeer. 

O Dr. Luvirno F•1·a11co - ·reve V. Exa. opti1na 
idea. eLn nos trazer para juncto dessa distincta se
nhora, nascida e1n Pariz, en1 18 de julho de 1821. 
isto é, treze annos após aquella co11sanguinea. Con
fesso, que. só de passagem. nie referi a Paulina 
Garcia, mais tarde esposa do esti1nado (hoje falle· 
cido) litterato francez Louis Viardot. P ois bem: ahi 
estil tun contralto de longuissin1a vida, de valiosas 
prendas, de grandes dotes; un1a athleta, que apresen
tarei contra um grupo de boas artistas, vencendo·as 
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con1 facilidade; entretanto, e1n confronto con1 a ern1á, 
quer no physico, quer na voz, quer nas largas li
nhas geniaes, ficaní distanciada. Náo sou eu, quem 
o affirn1a, e s im o expressivo, o sabido facto, de que 
ella nunca fez, náo direi, que esquecessem a pri1no
genita, mas que se consolassem do desappareci
mento desta. Teria isso inAuido en1 urria especie de 
indifferen<;a, pela 1nemoria de quem, até expirar, 
cumpriu á farra os seus de veres di;! an1or fraternal? 
Náo o quero crer; praz·1ne attribuil-o a un1a pura 
questáo de natureza mais fria, que toda se concen
trou· sobre a propria e nu1nerosa descendencia. 

·J\1iss Hilda GradiJJell (Britannica) - ·ranto já se 
teo1 falado contra as inforn1a<;óes da Snra. l\1erl in, 
que fico en1 duvida, si podem 111erecer fé, as que 
concerne1n á simples dan¡;a. Seja con10 for, le1nbra· 
rei, que essa escriptora náo só disse, n1as muitas 
vezes repisou·, que Nln1e. Nlalibran náo sabia dan
car. 
' 

O Dr. LuJJÍl·no l <'1·a11co - En1 Havana, en1 1789, 
nasceu a Snra. i\<lerlin; por seu pae, un1 cond~ , e 
por outros parentes, pertenceu á aristocracia hespa· 
nhola, tendo-se casado em Madrid, en1 181 r, con1 o 
General Conde de Nlerli.n, e vindo, en1 1814, para 
Pariz, que nunca mais deixou, e onde succu1nbiu 
em 1852. H.ica, pendencio para as arces, cultivando 
0 Jarynge, gostava de receber em seus salóes artis
tas e cantores. Relacionou-se co1n a fan1ilia Garcia, 
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e pelo orgulho desta encheu-se de especial p redilec
<;áo. Bern cedo, porém, a penetrante festejada reco
nheceu, fosse o·que fosse de perfido, que, si a náo 
levou a de todo se arredar, porque evitava ruidosos 
rompimentos, pelo 1nenos a fez acertadan1ente pre
caver-se. Já citei un1 trecho de carra intin1a, elo
quentissin10; cabe-n1e repetir, que, quando o exa
rou, tinba Nl.n1e. i\l[alibran 22 prin1averas, e recordar, 
que o conten1poraneo Fétis a todos preveniu, de que 
o livro da Snra. iVlerl in náo deve ser to1nadq a se-. 
no. 

Nfiss Hilda Grad111ell - Queira perdoar-me : náo 
saber dan<;ar, náo é nenhun1 feio crime; e1n nada 
poderá d i1uinuir a subida opiniáo, que forino de 
Mme. Nialibran. 

O Dr. Luvii·no Franco - Essa balela fo i posta 
em circula<;áo, apenas por essa pretenciosa dan1a, 
que nen1 soube disfar<;ar o prurido, e111 querer, que 
tal vingasse; tan to assim, que nisso insiste a .cada 
passo, co1n e se1n a proposi to. Nem ad n1 ira, que, em 
um diccionario musical, e co111 refe rencia á fraquis 
sima carre ira da opera A111elia, de Lauro Rossi, 
fosse reproduzida a badalada inforn1a<;1ío, quando 
essa anhen1ica partitura precisainente viveu os pou
cos dias, e111 que Nl1ne. iVla libran !he deu calor, de 
pois do que, nenhu1na outra se abalani;ou a renovar 
ta l niilagre. Pe<;o a ' ' · Exa., que por si 111esn1a re· 
flicta: é, por ventura, a dan<;a un1 sobrehumano 
exercicio para un1 organis1no agil, ben1 conformado, 
pertencente a quen1 disponha da bossa do rhyrhn10 
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e de tenacidade em apprender? Porque, pois, cssa 

prendadissi1na creatura. com habilidade para tudo, 

pisando no palco e nos 1nelhores salóes, seria o lu

dibrio de T crpsichore, quando o náo fo i a Snra. Nlc r

lin? Ella. a privilegiada, que arretnedava p rinioro

samente o andar. a voz, o gesto. a expressáo, de 

quem fosse, porque ha veria de esbarrar contra os 

!estos e arcisricos passinhos daquelle 1nodelo, táo do 

seu reparo e do seu perfeito conhecin1ento? 

1\liss Hilda Grad1vell - J\'lui razoavel. quanco 

disse; 1nas rracta-se de uni facto. que reclama de-
. . 

po1n1entos e1n contrano. 
O Dr. L11vir110 F1·a11co - Asseguro a V. Exa .. 

que os gabos. cxcep<;áo feíta dessa particular amiga, 

sáo una ni mes; náo ha coevo b iographo, que delles 

se esque<;a, e , para exen1plo, alludirei {1 festa, que, 

a r 1 de julho de 183:i, deu, em Holly Lodge, a Du

queza de St. Alba ns; aquí tero, o que escreveu tun 

cavalhei1:0 presente: «Coni u111 baile ren1acou-se por 

ultiino o divertin1ento. O dan<;ar de Mine. Nlalibran 

esteve na altura dos seus outros adornos. Foi vcr

dadeiran1ente a poesía. movendo-se. Afinal. se em

penhou na, entiío assás em voga e muito ditficil, ma· 

zurka russa . • . 

O Dr. Arn1i11do Portes (Brasileiro. segundo se

cretario de lega<;ño) - T áo sustentada tem sido a 

propriedade da linguage1n do meu caro amigo, que 

a qualifica<;áo - boa diploniata - produziu-n1e ex

tranhcza . 
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O Dr. L11vir110 Franco - Si a diplomacia é o raro 
talento, de promptamente decifranuos a alma de 
qualquer povo, de sabermos conter os nossos impe
tos, de con1 tactica dirigirn1os os nossos agrado~, 
de n1odo a alcan<;ar pacificas victorias, de sennos 
na apparencia con11nunicativos, n1as na real idade re
servadissimos, de lograrmos, por entre o cn1batc de 
opinióes, um meio imperccptivel de ir avan<;ando 
sc1n ferir, e de ir i1npondo, o que pensamos e que
remos, scm que os de111ais com isso atinen1, indu
bitavel, que niío teve essa artista rival alguina, prin
cipaln1ente si attendern1os <1 sua ráo verde cclade . 
E é por isso 1nesmo, que foi objecto de tanto con1-
mcntario, tanta anecdota, tanta assevera<;iío encon
trada, quando firn1issima foi a sua trajecroria de as· 
tro de primeira grandeza, offuscante da Europa. As
son1bra, co1no tivcssc descoberto tempo para tudo, 
se1npre se conduzindo co1n a n1ais acrisolada peri
cia, e con10 tivesse cultivado an1igos por toda a 
parte, superando co1n n1uns acanha1nentos, escrC· 
vendo longas, agrada veis n1issivas a vultos, do cs
taláo de Lamartine. Evitou n1e lindrar qucm quer, 
que se considerasse um maesrro, e, dahi, modesta
mente acceitava os papeis, que lhe offcrecia1u, tanta 
vez sobrccarregando a nicn1oria com operas, mal 
escriptas e pouco inspiradas. Fica-se pasn1ado, de 
que, quanto fez, possa ter cabido e1n urna brevis, 
sin1a existencia de vintc e oito annos e n1eio, rendo, 
ao fallecer, levado comsigo a sua táo prccoce e rito 
funda sciencia de lidar com todos, quer estivessc na 
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Fran<;a ou na Belgica, na Alnerica do Norte ou na 
Allemanha, na Grii-Bretanha ou na Iralia. 

O Dr. Ar11ii11do Forles - Passarei a outro as
sun1pto, da minha predilec<;áo, pois versos renho 
feíto, e espero fazer. Siin, afigurando-sc· me Alfred 
de i\'lusset o mais extraordinario lyrico da Fran<;a, 
desejaria ouvir o seu particular juizo sobre as Sta11-
ces, que elle dedicou á i\ltne. i\'lalibran. 

O Dr. L11vir110 l•'ra11co - Serei tanto mais sin
cero, quanto nen1 un1, nem outra precisam dos meus 
elogios, ou poden1 di1ninuir co1n as minhas pessoaes 
observa<;óes. T al vez sejan1 essas Stances a 1nais ins· 
pirada poesía desse parisiense; pelo n1enos, sao di
gna rival dos dulcissi111os alexandrinos .A 1Vi11011 . 
Constam. co1110 sabe, de 2 7 sextilbas, que, com pro
,•ei to para o assu111pto, deveriam ser reduzidas a 22, 
eliminando·se as 13.a, 14.•, 15.3, 16.', que me pare
cen1 guindada digrcssáo, e a 22.>, que renho por in
conveniente, desrespeitosa da grande cantora Judith 
Pasta. Na sextilha 9.", náo gósto do hen1istichio 
«filie joyeuse et folle•; niio é attributo honroso, nen1 
justo; na 11.", náo sei, a que veiu •i\Iadrid •, onde 
náo esteve a prima-dona; finalme nte, na 23.•, náo 
concordo com o qualificativo ccomédienne impru
dente .. A pesar desses levissimos reparos, emquanto 
a lingua franceza existir, seja estrepitosamente ap
plaudido o genial i\'lusset, que náo consenciu, que a 
genial J\ll1ne. i\'lalibran de todo 11101-resse, con10 para 
se in pre se extinguiu o echo da sua voz! Muitissi111as 
outras poesías, en1 francez, em inglcz, ein italiano, 

' 
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e1n hespanhol, etc., appareceram, exaltando csse 
grande sol, 1nas a de Musset paira até boje se1n ne
nhun1a, que della se approxin1e. 

D. Pedro Ugalde (Diplomara hespanhol) -Agra
dei;o-lhe as lisonjeiras referencias ao meu paiz. Con
corde; e1n que, fi lha de hespanhoes, hespanbola é, 
e mui to bem fez e1n demonstrar, q ue, onde alguns 
suspeitan1 loucura, acha-se, por vezes, essa suprem~ 
coordenai:áo dos espir ites supebores, esse divino 
enthu:sias1no pelas grandes ideas, sen1 o que este, 
planeta pern1aneceria es tacionario. Só tenho un1 pe
sar : que essa attrabente prima-dona náo tivesse se
guido para lVIadrid, a fi111 de, e1n ral cidade, ter fi
xado o seu templo de arte; qucm desejasse ouvil-a, 
que lá fosse . E ele todos os poneros da terra 111uitos 
acudi rian1, pois acredito nesta observai:áo de u1n 
subdito britannico, que, sen1 reservas, a endeosou : 
•Raro é, que a nossa expectativa sin ta-se satisfeita; 
e celebre escriptora houve, q ue apenas alludiu a duas 
cousas, capazes de ultrapassaren1 os sonhos da nova 
e esclarecida imaginai:áo, isto é, S. Pedro ero Ron1a 
e o oceano. Niío ha pasmo, que, afina!, níio fique 
desaponctaclo, en1 face de pessoaes 1naravilhas. Foi 
i\1111e. Malibran, entretanto, u1na excep<;iío ít essa 
fastidiosa regra 1 ». 

O Dr. L1111ir110 Frauco - Pe<;o venia, para un1 
pequeno retoque. Penso, qLle a previdente cantora 
a inda te ve n1ais ju izo,. que Themistocles. Que este 
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só houvesse vivido a engrandecer Athcnas; dia sur

giu, cm que o baniran1. Disso ella sabendo, nunca 

se deixou prender nas garras de povo algun1, de ci

dade algun1a; ao contrario, resol veu repartir as su as 

fadigas, de sorte que, 1nui longe de ter tido o.:ca

siiío, de luctar contra o enfaramento das turbas, 

sempre se viu bafejada pela n1ais geral ancicdadc; 

dahi a sua poderosa forc;a, a sua per l'cita independen

cia. Conhcc;o a pcnna britannica, a que se refcriu; 

cambe in sáo della as seguintes linhas: • Nesse pe

riodo da carreira efe Nln1c. J\1alibran, a fan1a do scu 

talento e a correcc;iío do seu proceder, en1 todos os 

respeitos da vida co1nmu1n, havian1-na por tal modo 

exalc;ado aos olhos da Europa, que as nac;óes por

fiavan1, Lnnas com outras, na honra de possuil-a. Náo 

lhe pennittia, se1n embargo, a sua natureza deixar

-se, como geralinente se diz, estragar; náo mostrou 

atTectac;óes, indignos prejuizos, indebitas preferen

cias por qualquer casta de povo, a expensas de un1 

out ro.• ---
O S11r. Fra11~ Bre11iich (Negociante allemáo) 

Possuo a Biographic 1111iverselle des 11111sicie11s, de 

Fétis, e os dous volumes con1plen1entares, de Arrhur 

Pougin. Náo scndo a vida de 1naestros e de canto

res um estudo da minha espccialidadc, a csses dous 

guias costumo a recorrer. Si a n1cmoria n1e náo fa

lha, o primeiro n1ui tissin10 aprcgoou l\ll n1e. J\~alibran. 

mas ... com algumas restricc;ócs. 
O J)r. Luvir110 ¡.~,.aneo-T cndo nascido em i\lons, 
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em 1784, e expirado en~ Bruxellas, em 1871, foi o 
notavel belga Fraoi;ois Joseph Fétis, como acerta
da1nenre disse Gustave Chouquet, o 1nais instruido, 
laborioso e fertil n1usico-litterato da sua epocha. 
Deu-se mui de perto co1n o tenor García, de quen1 
era enthusiasta, e co1n a fi lha, a quem tribu ta va im
n1enso carinho. ~las .. é is so mesmo : sen te-se, a 
todo o instante, o grazina de casa, sea1 maiores ce
rimonias, sem a minima razáo, a resmungar: cuida
do, tra vessa! ólha, que náo caías, tontinha!; embora, 
in teriormente, náo houvesse con1preheodido, con10 
foi, que a natureza produziu tan1anho portento! J¡í 
vai, porém, sendo tempo, de náo continuannos a 
jurar, scm previo exan1e, sobre quan ro relatou o 
dicto informante. Si quasi se1nprc se manteve crite
rioso, facto é, que nesse, aliás encomiastico, artigo 
sobre i\lme. i\lalibran, commcttcu inexactidócs, e até 
chegou a lavrar alguns conccitos, que chocam-sc c1n 
verdadeira dan~a n1acabra. ,\~sin1 é, que ora excla-
1na: «Tal foi o fin1 da 1nais estupenda cantora, de 
que haja feito 01cni;áo a historia da arte! .. ; e, con
Yencido, conclue : •Tacs qu;1liJades sáo as do genio, 
que inventa fórn1as, que as impóe como rypos, 
obrigando-nos, náo somcntc a atl1nittirmol-as, mas 
tao1bc1n a irnitannol-as. • . Dahi a pouco, eil·o de todo 
distrahido, opinando, na n1csn1issin1a pagina: e Náo 
era prccisan1cnre bella :1 1·oz de ti1n1c Nlalibran ... », 
e isto, rendo, u1n nadinha antes, explicado: «Pela 
reuniáo das duas vozes de contral to e de soprano 
agudo, sempre feria de pasn10, a quantos a ou v1am 

:io 
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passar de urna á outra, en.1 lances ousados, rapidos, 

que se náo pareciam a nada, até eotáo ouvido. E:ra 

admiravel a sua intuicáo do n1ovimento dramatico!• . 
• 

Para que multip licarei citacróes? Como deslindare-

mos esse intricadissin10 enign1a? Só si for assin1: 

habil, pcrfeito musico, solida auctoridade, sonhou 

F étis con1 reunir, ás suas outras, 1nais essa gloria . . . 

a de nzestre de 1\ll111e. 1\1Jalibra11 , e, visto ter notado, 

que esta sempre se resguardava contra tao chronica 

impertinencia, náo te,·e duvida em, co1n disfarce, 

amuar-se. Ao que supponho, náo soube elle perscru

tar, com finura, aquella on1nividente aln1a, e esta, 

ao contrario, o traduzia con1 tal facilidade, que até 

o continha, co1n doces réplicas deste alcance : •Que

rido ralhador meu, em urna sala, en1 que nle aprc

sento, apenas ha verá dous a tres entendedores; náe> 

sáo elles, que detern1inam os grandes successos, e 

sáo estes, o de que bern preciso. Haja cu de cantar, 

somente para o amigo, e, entáo, de outro modo me 

sabirci.». Isso, que acabara111 de ouvir, nos foi, co1n 

a n1ais in1perturbavel ingenuidade, referido pelo pro

prio Fétis, e nessc artigo cm questáo ! 

O S11r. Site110 Bastos (Portuguez, litterato)- Pc

sei, urna a urna, todas as suas pala\'ras, e tanto 

rnais, que cedo pcrcebi, que se havia cmpcnhado en1 

urna restauracráo biographica, que, si náo nos per

mirrisse o impossivel - ouvirmos a desapparecida 

cantora - pelo menos nos habilitasse a imaginal-a, 
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tal qual realn1ente fo i. Noto, porén1, que ella finou 
-se en1 1836, e que o orador nasceu muitos annos 
depois, e por isso náo comprehendo, con10 houvessc, 
con1 tan ta convicc;áo, reconstruido o typo, que nos 
apresentou, desde que, coin severidade, julga os 
n1ais competentes coevos daquelle meteoro, os un i
.cos, que lhe poderia1n ter n1 inistrado esclareci1nen
tos. Eia, franqueza1 Foi a sua conferencia u1n sin1 -
ples e bello trabalho phanrastico, ou tnn sincero es
forc;o en1 pro! da verdade historica? 

O Dr. L11vir110 Fra11co- Sou n1edico; venho do 
1neu gabinete sciéntifico, e nelle apenas apprendi a 
amar, o que se1n duvida é, 111esn10 quando todo o 
inundo erronean1ente o negue. S i algun1 n1erito pode 
te-r a-nin1ado a minha pobre conferel)cia, nao !he ti re 
esse, de só ter dicto, o que 111e pareceu exactissin10. 
De cerro, que, para d iscorrer sobre a 111ais encanta
dora 111ulher até o fim do seculo x1x, li, e náo pouco : 
mas d igne-se ponderar, que náo o fiz de affogadilho, 
en1 un1 defei tuoso preparo ; quanto asseverei, resulta 
de paulatinas pesquisas, de rigorosas acareac;óes, de 
renhidos soli loquios, sen1pre á n1eridiana luz do que 
·é verosin1il c111 geral, e har111onico para co111 a indi
vidualidade a estudar. iVIuita vez, para o lado atirei 
sin1ilhante analyse, abhorrescendo-n1e, de nao poder 
attingir a un1a satisfactoria syntl1ese; n1as, por iss9 
mesmo, decorrido ten1po, h1 se 1ne voltava a curio
sidade a agu~ar, e e1n novas excavac;óes a se invol
ver. Confesso ainda 1nais : foi lendo 1nuiras ou
tras biographias, por pennas diversas, e que, ao 
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escrevere1n, nen1 de leve cuidara1n de tractar de 
J\•lme. Il'Ialibran, n1as a isso eran1 arrastadas por es
treira associac;áo de ideas, que tan1bem importantes 
ele1nentos colhi. Entre o transumpto final desse meu 
esforc;o de severa critica e qualquer n1enos funda
n1entado escripto contemporaneo, perdoe111-me to
dos, si prefiro, quanto affirinei, con1 a ~ais fria im
parcialidade. 

A Senhorita Soplzia Brenúch (Allen1ií) - Ouvi 
declarar, que 1\!I1ne. 1\!lalibran havia sido distincta 
epistolographa. Parcce-n1e de conveniencia, que, ao 
1nenos, nos de um simples exe111plo. 

O Dr. L11111:r110 Fra11co -Está be1n de ver, que náo 
se tracta de u1na co1npetido¡·a de Nin1~ . De Sévigné: 
teem, entretanto, as cartas, a que alludi, o interesse 
da rapidez, do espirito e da correcc;áo ein varios 
idion1as. Era obrigada a escrevel-as ao correr da 
penna, no n1eio da ;nais laboriosa das existencias, 
mas salientam o seu fino tacto. i\1uitas siío apocry
phas, inventadas, procurando arre1nedar o estylo da 
grande cantora, e tornara111-se a retroguarda do car
navalesco exercito das anecdotas. A seguinte, que 
fie lu1ente traduzirei, é authentica : 

•Ao Snr . Baráo P.J1·ignou. Nliliío, 1 3 de dezeinbro 
de 1335 -An1avel Senhor e Caro Juiz. $6 co1n me 
falardes de eu representar e1n Pariz, 111:! fizestes vir 
agua á bocea. Be1n exacto, que (por intern1edio do 
nosso amigo Troupenas) n1e foi feito um convite, 
para, no n1ez proxi1no de abril, trabalhar por doze 
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vezes. Nao rendes, naturalmente, sciencia, de que, 
até que niar<;o expire, deverei atringlr ao nun1ero de 
65 récitas, desde 15 de septembro, e de que tudo, 
de quanto poderei dispor, para me distrahir, ou para 
descan~ar, se reduz a un1 simples mez, incluindo-se 
ne lle o te1npo a despender com \·iagens; de que me 
cumpre seguir para un1a esta~ao en1 Londres, a 111ais . 
fatigante de todas; de que devo estudar.duas novas 
operas em inglez, e fortalecer a n1ernoria, con1 res
peito a outras duas. Certa1nente, que, quando haja 
de reapparecer en1 Pariz, preferirei fazel-o de todo 
repousada, inui ben1 disposta, e náo exhausta por 
duas arduas esta<;óes em Miláo, e un1a travessia por 
entre montanhas de gelo,. con1 jazidas de neve, con1 
amea~adoras avalanches a cada passo, ·con1 obsta
culos, o que tu do, ju neto ao mau servii;o postal, 
tor!1a a tarefa penosa e abhorrescida; isso, nao fa
lando dos an1aveis salteadores, dos quaes diaria
mente relatam tanta bonitinha proeza e n1uito inte-

. 
ressante assass1nato. 

• Náo ! apenas os queridos parisienses n1e deven1 • 
ouvir, depois que eu ten ha· gosado de tun bom n1ez 
de férias, para que antecipadamente sinta o prazer 
de resurgir perante elles;- un1 n1ez in teirinho, con
sagrado a 1.1 111 receio unico - o medo de !hes náo 
agradar, quanto outr'ora. 

•Está do meu lado a razáo? Concordareis con1-
migo? Folguei desse boato, que correu, de estar eu 
contractada, un1a vez que nie proporcionou a alegria, 
de receber uina vossa carra. Procurae e descobri 

• 
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noticias, que vos déem opportunidade, para urna ou

tra, n1ais extensa. Falac-n1e de vossa Esposa - d i

zci-lhe, que a a1110 de todo o 111e11 corafáo, e fazei, 

com que ella accrescente um simples •Que ro-te 

bcm » no fina l da vossa vindoura . 

•Carlos beijar-lhe-hia as formosas nliíos. si ella o 

consentisse. Quercreis, por e lle, acceitar similhante in

cun1bencia, e rccebcr as nossas affec tuosas saudades? 

cTenho orgulho, en1 vos affirn1ar, que em nlim 

possuis t11na sincera e agradecida an1iga - i\lfaria 

Garcia. • 
Parece niui trivial a carta, que acabci de lcr; en -

tretanto, adn1iro·a, até no intell igcnte remate «1\fa

r ia Garcia•, e náo a1\tfaria 1\1alibra11•, con10 cos

tu1na,·a assignar-sc. Para que saborcicm tal alvitre, 

rccordarei, que o Baráo Paul Pérignon, nascido cm 

1800 e n1orro e n1 18!:>5, foi respeitavel n1agistrado 

francez, deputado, e ermáo do Conselheiro d' Estado 

Alfred Pérignon ; outrosin1, que a infeliz can tora nao 

se descuidava de procurar obter, que annullassem 

•o seu primeiro e clamoroso consorcio, a fim de que 

o segundo, con1 Bériot, tivesse, co1no teve, legal 

sanci;áo. Registe-se, que a Snra. '.\ [erlin, que andou 

a pedir cartas, enderei;adas a ,·arias personagens, e 

que forjou algun1as, náo tcve a lc1nbrani;a, de sahir

·se con1 11111a só, a e lla dirigida! 

A Senhorila I>iedad Ugalde (1-lcspanhola) - De 

roda a sua conferencia ta1nben1 concluí, que, entre 
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as mulheres felizes, figura, cm elevada plana, a máe 
de l\1me. l\Ialibran, de quem, entretanto, quasi náo 
Ialan1. 

O Dr. L11vir110 Fra11co - Ne1n mes1no ao certo 
sei, si nasccu e1u Nladrid. Náo ha duvida, de que 
hespanhola é, e de que, no con1e~o da sua vida, se 
salientou entre cantoras e actrizes, tendo ricio a for-
1una de casar-se com u1n homem, de excepcional 
n1erico de Vicente García. Desse 1natrimonio apenas 
appareceram, para D. Joaquina Sitchez, em 1806 
seu fi lho J\llanuel, e1n 1808 e c1n 1821 suas fi lhas 
i\1laria e Paulina, tres celebridades! Foi Manuel, a 
principio, cantor; 1nais tarde, si se foi entregando a 
serios estudos e experiencias, nunca deixou n1orrer 
as tradi~óes da excellente eschola paterna, e, tendo 
apresentado, em 1840, ao J11stit11t de Fra11ce, urna 
notavel 1\!fe111oria sobre a vo~ /111111a11a, ,·eiu pouco 
dcpois para Londres, onde ainda vive, no n1eio da 
maior esti1na. Quanto ás filhas, já saben1os o valor, 
que !hes é devido, cun1princlo repetir, que Paulina 
(viuva J\.line. Viardot) tambe1n en1 Pariz ainda exi~te, 
á frente de numerosa descendencia. Ao consorte, 
morro cm 1832, sobreviveu, por alguns annos, 
O. Joaquina, que, ao fallecer. le,·ou a gloria de ter 
sido senhora exemplar, esposa de Garcia, e niáe da
quella especial trindade . 

-----
A Se11horita T?i'o/eta Sil11ares (Brasileira)- Será, 

pergunto-lhe, qucstáo indiscutivel, ter sido .Nln1e. l\1a-
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libran a melhor cantora, apparecida até o fim do

seculo x1x? 
O Dr. L11vir110 Fra11co - Q ue1n lhe poderá plei

tear esse sceptro? Si repararmos nos n1ais compe

tentes juizes, veremos, que alguns, que tivera111 a 

felicidade de ouvir o colossal soprano Angelica Ca

talani, as extraordinarias Pasta, Sontag e Grisi, as 

festejadas Jenny Lind, T hereza Tietjens, Paulina 

García e i\1arietta Alboni, sen1pre revelaran1, náo 

ser possivel confundir a genial Nln1e. ll1alibran con1 

qualqucr dessas grandes notabilidade!>- Náo alludo 

a outras artistas, morras ou vÍ\'a!<, para náo desviar 

a atteni;áo da culminancia, en1 que nos achan1os; 

11 .. en1, tampouco, me len1brarei de confrontar escri

pcos modernos com os antigos. Quando aquellc as

tro refulgiu, era ainda carissi1no o trabalho de im

pressáo; jornaes e periodicos offerecian1 outra sobr ie

dade laudativa; a phocographia, nem si quer escava 

na infancia, pois só a 19 de abril de 1 8~9 trouxc 

Arago, á Acadé111ie Fra111;aise, o resultado dos es

fori;os de Niepce e de Daguerre. A n1ediocridade, 

que hoje náo te1u o retrato por toda a parte, en1 

codos os folhecos e muros, q ue se náo conten1pla e111 

livros luxuosos, que náo saboreia artigos, as vezes 

do proprio punho e corrigidos por pennas de talento, 

é simplesmentc, porque, a essa corriqueirice, prefe

riu ... con1prar n1ais algu11s títulos de renda. Pode 

prescindir das va;:itagens da photographia, do an

nuncio e da propaganda a cesariana cantora, que 

nos occupa, e que chega va, via e vencía. Aba lou 
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effectiva, intensa, deliranten1ente a Europa, durante 
quasi oito annos, e sen1 incluirmos os seus prin1ei
ros triun1phos. Penso, pois, que ainda está para nas
cer, que1n a· destoque de táo inult ra-passado zenith. 

A Senhorita Violeta Si/vares - iVlas essa voz de 
:Nln1e . J\1alibran náo foi assin1 táo asson1brosa. i\1 au 
grado o que já ouvi, quanto ao depoimento de Fé
tis , escrupul izo, ern náo dar fé ao seguinte informe 
desse mestre : «Eran1, diz elle, os sons medios sur
dos e deseguaes. Para sobrepujar as i1nperfei<;óes 
dessa parte do seu organ1, via-se fo r<;ada, todas as 
manhás, a recorrer a exercicios de vocalizacáo. ». 

' 
O Dr. L1111irno Fra11co - Creia, que adn1i ro Fé-

tis, e que julgo ser o seu Diccionario obra de valor ; 
nlas nunca por esse surdo e desegual artigo. Para 
esca1notear o citado tan1anduá, e nos garantir, que 
é de papeláo, na berlinda porei o respecti l'O fabri
cante. A qui o ternos ben1 macan1buzio : «Finalniente 
ella se in1poz á opiniáo, qua! a prin1eira cantora da 
sua e pocha.» . Referindo-se aos louros, colhidos na 
Italia, assi1n se exprime : "Esse canto táo novo, tá(} 
suave, e ao 01es1no teo1po tiio energico, fez profunda 
irnpressáo no auditorio, que ahi achou.». E para ul
tima surpresa de nós todos, eil -o noe¡_ ensinando, que : 
«Para bein co1nprehender o alcance do ta lento dessa 
extraord inaria n1ulher, era preciso ouvil-a no thea
tro.» . Sen1 maior perda de ten1po, arrancarei a n1as
cara dessa engra<;adissi111a lenda de fraqueza das 
notas médias. Onde, quando foi , que J\1me. Nlalibran 
provou possuir tal defeito? Seria no theatro, aocan-

/ 
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tar publica111ente? Sem du1•ida, que náo, pois sem

pre espargiu o capitoso philtro, de que náo era pos

sivel desejar-se ainda 111ais ! Bem (adntittirei, que me 

objecte1n), é certissin10, que, em scena, nada se lhe 

nota va; n1as o n1otivo era, que o larynge vinha for· 

talecido dos exercicios da manhá. Ora, esta! Urna 

artista deslumbra, osce1ita a u1ais possante voz, a 

mais consummada n1estria, e, quando toda a platea 

·está no auge do arroubo, ha de voltar-se, para atten

der ao pilherico Snr. Fétis, que lhe venha, por exem

plo, cochichar: 111enos enthusias1no ! tu do, que está 

.ouvindo, é a consequencia .. . de urna coste lleta de 

carneiro, agriáo, um cacho de uvas, u1na chicara de 

café e tres biscoutos; e isso affirmo, porque assisti 

ao almosso ! ;\fas o assumpto nada tem de con1ico, 

e por s i 1nes1no sahirá á p lena luz : con1 as severas 

lic<;:ócs da optima e paterna eschola, e com o fructo 

da sua propria e precoce experiencia, bent cedo e 

inabalavelmente, a prin1a-dona adheriu a este substaa

<:ial prcceiro: - ha, para o cantor, grande necessi. 

da de e alta vantagen1 de pacientes e diarios exerci · 

cios, no registo n1édio, no terreno da ntodera<;:áo, 

pois que os cxtre1nos, para baixo, ou para cin1a, re

presentam, o que é de emprego excepcional. A ntes

n1issin1a cousa succede comos exercicios arhle ticos, 

da musculatura geral: um herculeo Sando1v e urna 

ferrea l\1iss J(ate Roberts (n1ais conhecida pelo no111e 

\"ulcana) sao o resultado de methodicos, de faceis 

n101·imentos, persistentemente feitos, e nao para

.dign1as de loucos, que passasscm horas a se arre-

• 
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bentarem ero brutaes tentati1•as. Disso bem sabia 
.iVlme . .iVlalibran, e, briosa, como era, em conservar 
a robustez vocal, certan1ente, que nunca deixou de 
lado essc 1natutino e pert inaz cultivo, do unico re
gisto cultivavel, isto é, o 1nédio, que, já se con1pre
hende, é mais extenso n9s bons cantores, do que 
nos fracos. 

O Sur. Joseph Y;¡ard (Capitalista francez) - Náo 
ha, quem náo ame o torráo natal, e, quanto a n1im, 
muitissimo quero ao n1eu pequeno Calais, que sabia 
cresccr e1n ruidosas festas, sempre que por lá pas
sava a enJinente cantora. Consta-me, que lhe veiu 
tal popularidade, desde um esplendido concerto, que 
alli <lera, em beneficio dos pobres. 

O Dr. L11vi1·110 Franco - Foi isso em 1830. Re
petirei, o que, eru carta 1numa, escreYeu a propria 
Mn1e. ~la libran : • ... Acabo de entrar, e terieis gos
tado de assistir á minha recepi;áo. Está en1 extase 
o bon1 povo desta cidade. A's 8 ern poncto occupei 
o meu posto. Extraordinario foi, que, tendo .$ido o 
concerto publicamente annunciado apenas ás z da 
tarde, hou1·esse eu obtido 387 francos a mais, do 
que receberam ás portas, somma essa enorme, 
considerando-se todas as circumstancias. Findo o 
pri1neiro acto, fui esmolar e1n volta. Feito isso, sur
giu no palco o director, que pronunciou un1 discurso 
devé1·as bon1, coroou-1ne ante os presentes co1n urna 
grinalda de tlores, e deu-1ne um bouquet, dirigindo-----me nova e laudatoria ora~áo; concluiu com algl\l 1>t• .,,,_ 

I~ ~j·~ $ - ~ . \. . . ~ 
~. "6 .. 
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versos, que, em ho1nenagen1, me havia1n sido dedi

cados. Para terminar, ron1peu o povo a applaudir, 

do modo o mais estrepitoso, por muitos minutos, in

vocando sobre a 1uinha cabcca toda a sorce de 
• 

benci;:áos. T áo enthusiasn1ado se manteve, que pro

segruu en1 vivas, durante codo o meu trajecto para 

o hotel.•. 

O Sur. Thon1as Li11tock (Subdito britannico)

Foi muitissimo sentida, no 1neu paiz, a prematura 

morte de Mine. Malibran. Li un1a noticia, de que os 

subscriptores, para un1 mausoleu em i\lanchester, já 

passav a1n de 111ais de septt::centos, quando th·eran1 

de se confonnar ante a resolu~áo, tomada a i 7 de 

novembro de 1 8~6 pela Corte Consistorial de Ches

ter, isto é, a entrega dos restos mortaes ao recla

n1ante esposo. 

O Dr. Luvir110 Franco - Tanto falaram nessc 

assun1pto, que até, en1 Pariz, o trouxeram para a 

revista I.'a1111ée sur la ~ellette, representada no thea

tro Pqlais ROJ'al. Ao chegar a vez de alludir á 

l\il n1e. Malibran, a illustre actriz Virginie Déjazet, a 

R éjane daquelies tempos, inclinou-se, com as pala

vras : •Pour· celle-ld, chapea11 bas.1 .. . •.A sala in

teira ergueu-se, e ella cantou : 

aDc Malibran sur la terre étrangere 

11'l eurt Je talent et si jeune et si beau; 

Elle n'est plus, et la vieille Angleterrc 

Aurait voulu conserver son tombeau. 

Si i\'l anchester refusa de le rendre, 
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C'est qu'il pensait que, s'échappant du Styx, 
Le rossignol, ainsi que le phénix 
Devait renaTtre de sa cendre!•. 

A Se11horita Va11da Silvares (Brasileira) - Notei, 

que o n1inucioso conferenciador, nem si quer se des· 

cuidou do physico da cantora. Si náo-a conheceu, 
como foi, que a soube descrever? 

O Dr. L11vir110 Franco - Os maiores admirado

res até se esqueceram de lhe registar a exacta es
tatura; accrescendo, que, nessa epocha, estavam 

ainda por apparecer os prin1eiros passos da anthro

pometria. Declaro, pois, que, só por muitas iD[eren

cias, cheguei a persuadir-me, de que devesse ter os

cmado, da planta dos pés ªº mais alto da abobada 
craneana, entre um metro e sessenta a um metro e 
sessenta e cinco centimetros. Já disse, que a photo

graphia era, a esse tempo, totalmente desconhecida: 

o arsenal unico, para que podernos appellar, cifra-se 

nisto: quadros, bustos, gravuras e descrip<;óes. Ha 
um retrato, em poncto grande, en1 que H.1yter a 

pintou de Desden1ona; un1 outro, en1 que R. J. Lane 

a representou de Fidalma; u1n outro; ecn que o dicto 

Lane a fez, de um camarote de theatro, assistindo 

a um espectaculo. Serviu este ultiino, para a pe
quena gravura, inserta no romo II, pg. 203, do 

Grove's Dictionary of M11si~. A que existe na E-lis
lot·ia da Mttsica, de Emil Nau1nann, é reproduc<;iío 

da bella gravura, que, e1n m:iis forte escala, se ve 
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no tomo IJ, pg. 132, da obra Q11ee11s of so11g, de 
Ellen C. Clayron, peío gravador J. C. Armytage, 
segundo un1 desenho de Gravedon. Conhc<;o 1nais a 
gravura, feita por Chs. Turner, segundo Decaisne, 
que apresenta a cantora no papel de Desden1ona; a 
do bolonhez V. Pizzolí; a do bolonhez F'. Spagnoli; 
as dos livros de Isaac Narhan e da Snra. i\lerlin ¡ e 
.outras menos importantes. Quanto a rrabalhos de 
esculptura, ha tambc1n varios: o que decora o thea
tro Sea/a, de Nliláo, e outros, sen do o mais nota vel 
a bella estatua de Guil laun1e Gecfs, e que est<\ den
tro do n1ausoleu de Laeken. No tocante a descri
p<;óes, muitas siío es1neradas, sobresahindo a de 
Ellen Clayton, no citado livro Queeus of so11g, in1-
presso em Londres, en1 1~63, e que já vai sendo de 
difficil obten<;áo. Quanto asse\·erei, é o resultado ... de 
preito pela \·erdade, rendo eu, como cercissimo, o 
seguinte : 1.0, que fl'ln1c . A'lalibran foi bem feíta, ele
gante e de regular estatura¡ 2.º, que possuia magní
ficos dentes, grandes, pretos e expressivos olhos, 
basto, sedoso e negro cabello, e máos lindas; 3. 0 , que 

. dispoz da n1ais sympathica e captivante anin1a<;áo, 
tendo suggerido a Chorley o feliz dicto: •E' possi
vel, que náo fósse u1na belleza, mas foi ainda mais, 
que formosa ! •. O jornalista, que tal asseverou, fi
gura entre os contcmporaneos (1808-1872), bem a 
conheceu, e muito se distinguiu, sobre critica mu
sical. -·---

O Dr. 11s111e110 f7ei[(a (Brasileiro, medico)- Ap-
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prec1e1, quanto disse en1 respos1a ao Dr. Cyrien; 
mas volto á questáo clinica, só por rer o orador 
aífirn1ado, que Ñ[n1e. i\ lalibran fora victin1a do atraso 
scienti fico da cpocha. Ora, un1a infecc;iio typhica 
bem pode, i\ similhanc;a da variolosa, da diphtherica, 
da pneumonica, etc., ser perfcitan1ente jugulada pe
los simples esfon;os da natureza; e, assim, si a illustre 
cantora succumbiu, foi por falta de sobrepujante 
energía physica. 

O Dr. L11vir110 Franco - Chegada a i\ [anc¡~ster, 
de cujo festival era a proen1inente figura, naq era· 
ctou de obedecer aos avisos do seu organisn-lo, que 
acaba va de se infeccionar, e até, nos primeiros di as, 
comprometteu esses simples esforc;os da natureza, 
mancendo um regimen, todo armazenance de auco
-intoxicac;óes. Em \'eZ de ter ido para o leito, a fin"l 
de se agasalhar e promover o activamento de func
c;óes eliminadoras; esn vez de appropriada dicta !a
ctea, e de outros coadjuvantes, inconscience1nentc 
soprou sobre o incendio. C hama-se a isso deixar, 
que u111a infecc;áo siga o seu curso? ou tudo fazer, 
para que ella se aggrave e se apodere do mais rijo 
corpo? Ora, quando hoje, e entre similares, lemos, 
na Ga;etle des hopilaux, de 1 1 de dezembro de 
1900, o caso en1 que o assistente de uro joven sol
dado, con1 16 días de febrc typhoide, practicou-lhe 
a laparoto1nia, para descobrir u111a perfurac;áo intes
tinal, SLHurou-a, lavou a cavidade do abdomen e fe
chou as incisóes, seguindo a diera febre a sua mar
cha; e quando, outrosirn, sabemos, que, nesse mesmo 

• 
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infenno, sobreveiu um pleuriz purulento, que recla

n1ou larga abertura e resecc;:áo costal, logrando elle 

por lirn se restabelecer, pcrgunto-n1e, si conveniente

n1en te medicada, desde o principio do mal, e dis

pondo de indiscutivel resistencia, teria, ou náo, a 

cantora n1uito provaveln1entc escapado? Quero sup

por, que srm. 

A Se11horita Victori,1 Si/vares (Brasileira) - Disse 

o Dr. Luvirno muito bem, que é facil , ouvinnos as

severa~óes, de que esta e aguelle jogarn urna grande 

diversidade de linguas, náo passando isso de pura 

exaggerac;:áo. A propria J\lln1e. Malibran servia-se de 

um tenno, tirado a um idioma, de outro a um se

gundo, etc.; o que fez, co111 que urna vez E rnest 

Légouvé !he observasse : « Votre conversation est un 

Yéritable habit d'arlequin !» . 

O Dr. Luvir110 Franco - Conhe<;o a anecdota; 

tanto assim, que, segundo ella, respondeu immedia

tamente a cantora: cOui, 1nais qui n'a jan1ais de 

111asque ! • . N<ío creio, que o distincto auctor da 

1'1i!dée fosse táo descortez, que, n1esmo brincando, 

houvesse descido áquella observa~áo; nem táo de

sastrado, para atiral-a precisamente contra urna po

lyglotta, que falava e escrevia, como dcu sobejas 

provas, o hespanhol, o italiano, o francez, o inglez, 

o allernáo, estando iniciada no russo. J á prcveni, de 

que ha un1 diluvio de anecdotas, da inexgottave\ fa· 

brica, donde fiz sahir as tres, que, para exemplo, 

inventei; a de que tractan1os, pertence a esse des-
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1noralizado exercito; foge ·a de ante da mais leve cri
tica e do unanime depoiroento dos contemporaneos. 

----
O Sur. A11g·elo P'orcelli (Jornalisra ita liano) - Un1 

detalhe ha, que estimaria ver de todo apurado; sirn, 
1nulher, ao que penso, deve ser bem feminina, e, 
segundo dize1n, 111me. Malibran náo desgostava de 
metter-se em trajes de cavalheiro, Co1no explicar 
essa aberracáo? , 

O Dr. L11vir110 }'r11nco-Que1n o disse? Náo sabe? 
Foi a n1esma dedicada amiga, que tamben1 nos in1-
pingiu, q ue, du1na feíta, a gloriosa artista, 1ninutos 
antes de ir para o theatro, correu para u1n vidro, 
cheio de mustarda, e o esvazíou, inteirinho, para 
dentro do esto1nago, sem dar tempo, a que os pre
sentes a contivessem, nesse acto de escupida extra
vagancia 1 Sempre q ue a S nra. 111erlin bordava u1n 
<¡ualquer incommensuravel louvor, lá descobria, 
coino segui l-o de qualquer a n1esquinhante inforn1a
<ráo, dada com ta l artirnanha, que, ás vezes, até fa
las aspava, attribuidas á sua idolatrada, pela segu
ran<ra, de que esta náo voltaria á terra, para protestar 
contra a ursina liberalidade. Eram no comeco do . , 

seculo x1x, e e1n varios poneros da bella Italia, 1nui 
afoutos os salteadores; o proprio Lamartine a isso 
.allude, no conhecido romance Gra:¡iella, e a tal se 
referiu a carta, que já foi lida, e que ao Baráo 
Pérignon escreveu Mme . _i\l[a libran . Pois bem: no
torio é, que esta viu-se na necessidade, de ernpre-

2 1 

, 
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hender diversas e arriscadas viagens, por entre 1non
tanhas e desfi ladeiros, sendo cerro, que, por pruden
cia, muita vez se disfar~ou, vestindo-se ae homem. 
Accresce, que, no facto de haver o pae, en1 fins de 
1828, sido assaltado e saqueado no Mexico, ·reve 
ella, mui cedo, um suggestivo aviso, do quanto se 
devia acautelar. Si esc.apou dos salteadores~ nao se 
eximiu de cahir sob o binoculo da residente em Pa
riz e unica espreitanre de deprimentes costumes. 

A Snra. Ida Turvo (Brasileira) - Causou-1ne ex
rranheza ter ouvido, que J\1me. i\lla libran foi grande 
nadadora. T ractar-se-ha de um engano, a corrí· 
gir? 

O Dr. Luvi1·110 f 'ra11co - T áo cerro é, q ue cosia 
perfeita1nente, que com as proprias 1náos preparou 
caseiros vestidos e complicadas roupagens para o 
palco, quanto que, com a mesma facilidade, mon
rava a ca vallo, patina va e nadava. Si a bahía de Na
poles pudesse falar, affirmaria repetidas provas de 
tal pericia, e si, naquelles idos tempos, já existisse 
a bicycleta, creia, que, entre as boas cyclist¡ls, teria 
inquestionavelrncnte figurado. 

lvf111e. Adele de Vignot (Parisiense) - Rogo·lhe, 
que me infonne, si o 1nausoleu de Laeken merece 
ser visto, e si está mui .distante do centro de Bru
xellas. 
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(Estatua cinzelada por G. Geefs) 
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.O Dr. Luvirno Fra1.ico - Rodam, por esse ~entro 
e com frequencia, carros publicos; que conduzem, 
em me.nos de meia hora, ao suburbi9 de Lae'ken, 
parando en1 frente do cemiterio. Náo longe da en
trada principal e á direita, ha um 1nausoleu, que, 
pelo tan1anho, cha111a de pro1npro a curiosidade. 
Exteriormente é modesto ; náo passa de un1a qua
drangular e fechada capella, de pedra cor de cin1en 
to, de uns tres metros de largo, sobre uns quatro 
de .alto, co1u porta fronteira engradada, acilna da 
qual se le esta sin1ples e in1perfeirissirna inscrip~áo: 
•.I{ la 1nén1oire de J.\l[aria Félicia Garcia Malibran 
de Béi-iot >>, náo soffrendo duvida, que devesse ser 
substituida pela seguinre, que aproveitarei o ensejo, 
para táo tarde propor : •Ji la 111é111oi1·e de la gé11iale 
cantatrice co11tralto-sopra110 iVla1·ia Félicia Garcia, 
respectée el ai111ée sous le 110111 La 1Vlalibra11, filie 
du grand té1101· et coniposite111· f/ icente García, née 
a Paris le 24 1na1·s 1808 et nzorte en pleine gloi1·e 
le 23 septenzbre 1836; ci-gisant des l~ 4 ja11vie1-
1837. ". Olhando-se a través do gradil, ve-se, inte
riormente, a verdadeira riqueza do monu1nento: é 
a celebre estatua, de mannore branco e natu1;aes 
propor~óes, cinzelada pelo belga Guillaun1e Geefs, 
que representou a saudosa cantora, vestida de Nor-
1na, de pé sobre o orbe, tendo a fronte encimada 
por urna estrella, os bra~os pendidos, levemente 
curvados para fóra, e as ináós aberras, e1n harmo
nía comos olhos, que procuram o ceu, em fervorosa 
oracáo ao Todo Poderoso. Sobre a face anterior do 

' 
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pequcno pedestal, etn que repousa, brilha a seguinte 
quadra, que o insigne poeta Alphonse de Lamartine, 
anúgo e grande adn1irador da fa llecida, expressa-
mente con1poz: 
.Beauté, génie, an1our furent son 1101n de fem1ne, 
Écrit dans son regard, dans son cceur, dans sa voix; 
Sous trois fonnes au ciel appartenair cette ame. 
Pleurez, rerre! et vous, cieux , accueillez-la rrois fois! •. · 

- - -
Nlnze. Uhla Dassen (Dinan1arqueza; professora de 

historia e geographia) - Náo 1ne occorre, para o ci
tar, q ua! o livro, ou qua! o folheto, en1 que Ji , que 
a opera 1Vla1·ia Stuart, de Donizetti, foi u1n revés 
para a en1inente cantora; ficou, pois, confirmada a 
regra, de que náo ha famoso guerreiro, se111 Unla OU 

outra pequena derrota. 
O Dr. L111,ir110 f"ra11c:o -Co1110 deixarei, que un1a 

i1nportante victoria seja assim classificada? Exacto, 
que, depois da terceira reci ta , appareceu, por parre 
das auctoridades policiaes de ~lilao, positiva ordem, 
para que náo mais cantassem essa, aliás 1nal feira 
e pobre partitura. Nlas a razáo, foi precisamente a 
vida, que Mn1e. Malibran, em 183S, no apogeu da 
sua mestria, deu ao papel de 1\llaria Stuart, exal
tando toda a compacta platea. Ha meio de verifi
car, si a cantora foi, ou nao, delirantetnente applau
dida; diz que sin1 u1na carta, escripta. a 3 de janeiro 
de 1836 pelo proprio Donizetti ao maestro Antonio 
Dolci, docun1ento, que figura na obra Do11iz.etti-
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-1\lfaJ'r, publicada e1n 1875 por .F . Alborghetti e 
M. Ga lli. 

O Snr. Ernsl Pauler (Escripror suisso) - Li um 
velho folheto, de bonitos versos francezes, dedica
dos a Mme. Ñlal ibran, e tractando especialn1ente 
dos triu1nphos na Italia; comes;a con1 louvores pela 
interpretas;iío do papel de Ig 11e:¡ de · Castro, e1n Na
poles, e termina por celebrar a cantoria da Som· 
11an1bula, em Veneza. Con hece essa publica~iío? 

O Dr. L11vir110 F ra11co-O poeta conservou o ano~ 

nymo, revelando-se, entretanto, grande admirador; e, 
quanto a esse ultimo espectaculo, acbou conveniente 
escrever a seguinte nota: «Talvez pare~an1 exagge
rados esses detalhes da ova~áo á J\1In1e. Nlalibran, em 
Veneza; náo houve tal; rudo é verdadeiro, factos e 
discursos. ·rendo eu nies1no sido urna resten1unha 
desse entbusias1110, levado ao deli rio, custava-me 
crer nos 1ueus proprios olhos !,, . 

---
O U1·. J. i\llardseu (Clínico sueco) - Esrive em 

l\1ontpellier, em principio do anno passado, e pre
sente a un1a conferencia, do Dr. J. Grasset, que 1ne 
suggere esta pergunta: - foi i\1n1e. J\ilalibran un1a 
nevropatha, ou u1n typo de saude ? 

' 

O Dr. Luvirno Fra11co - Si náo assisti, li a con
ferencia, a que. allude. O citado professor·de clínica 
n1édica da Universidade de Nlontpellier já a publi
cou, sob o titulo La supériorité i11tellectuelle et la .-.--. 

.tt~ ~, .. , 
~' ~r, 
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névrose. lVleu respeitoso juizo, sobre esse luzeiro da 
nossa profissáo, deriva de outros escriptos, de in
i:ontestavel peso, e, de modo nenhun1, de quanto elle 
disse em tal fogo de artificio: fora1n ahi citados, desde 
Paul Adam até Zola, nada tnenos de 221 persooa
gens! náo escapando nen1 Alcibiades, nen1 Balzac .. 
nen1 Julio Cesar , nen1 Chopin, ne1n ~1rne. Daudet, 
nem Esquirol, · ne1n Ni'lle. De Lespinasse, nen1 · 
Moysés, nem Pericles, nem Mme. De Stael, neo1 
JVIiss Helen Thompson, nern Virgi lio, nern vVeber 
·e· ne1n Zenon ! T i ve especial prazer de notar, que 
foi, fe lizmente, esquecida Mine. JVla libran, que, a liás, 
muito se presta a essa casta de trabal hos li tterarios. 
S eja co1no for, nao creio, que a chispante divaga<;áo 
baja fe ito 1nal algu1n, desde que ass im coocluiu: 
«Medica1nente, niío 1nais sáo o genio e a superiori
dade 1nolestias a co1ubater e a curar. Guarda o su
p~rior o seu grande papel social, que precisamos 
proteger e desinvolver. Niío é elle necessariamente 
um infermo, e, quando o for, niío sel-o-ha por conta· 
da sua superioridade, n1as si1n de urna coexistente 
nevrose. E quanto a essa nevrose, é pern1ittido e 
recon1n1endado, que a tracte1nos, que a combatamos, 
e, quando possivel, que a cureinos. » . Ainda bem, 
pois, que o proprio Dr. J . Grasset nos ensina, que 
o individuo, in1e llectualinente superior, niío é, ipso 
facto, u1n infern10. Para m i1n, esteve en1 tal caso a 
estupenda artista : as suas geniaes cxhibi<;óes nunca 
{oram, o que Lo1nbroso i1naginou "urna fórma de 
psychose degenerativa, pertencente á fami lia das 
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-epilepsias• ; o seu representar e o seu cantar em 
nada se parecerarn com a commutac;iío de LHTI ata
que nervoso. 

O Sn1·. Antonio Ra111ir·e{ (Negociante argentino) 
- Já que tao ao vivo nos ten1 apresentado a perso
nalidade de Mme. i\1alibran, folgaria de escutal-o 
sobre este poncro: qual o paiz, que ella fervorosa
n1ente amou? A Franc;a, porque ahí nasceu, en1 Pa
riz? A Hespanha, porque de lit sahiran1 os prede
cessores? Os Estados Unidos da An1erica do Norte, 
a Grií-Bretanha, a Italia, a Alle1nanha, a Belgica, ü 
vis ta dos estrepitosos applausos, con1 que a penho
raran1? 

O Dr. Lu11h·110 Franco - P ri1neiro que tudo, as
sentarei un1as verdades : a guerra, en1 todos os tem
pos, só traduziu barbaría, horror, rebaixamento até 
o irracional; ao passo que o altruistico exercicio da 
fraternidade tem sido a melbor prova de positiva 
civilizac;áo. Gloria in excelsis Deo et in terra pa.x 
hon1inib11s ! Creio em Deus, e em que Elle tanto se 
entristece com os nossos desvaríos, quanto pater
naln1ente se ufana entre os nossos sinceros esforc;os 
para o be111. De-se, n1uito en1bora, por satisfeita a 
cholera de Achilles; que niío n1ais se avistem as n1u
.ralhas de Ilion, e que, em atroadores urrahs, se es
goelle1n os orgulhosos, os triu1nphantes gregos ! A 
rouca vozeria extinguir-se-ha, pois que todos os epi
n1c1os sáo baldos de expansibilidade, nao podem 
subir alto, deven1 abater-se, glacial1nente, aos pés 
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das possessas turbas. Olhemos para este recinto;, 
so1nos urna gotta, ero comparac;:áo áquelle oceano 
de guerreiros, celebrados por Homero; nutri1nos, 
entretanto, a cer teza, de que, si o Crea.dor niio es
cu1ou aquellas estentoreas 1nanifestac;:óes de alegria, 
tem ouvido, co1n desvanescimento, roda a nossa con
versa desta noute, só porque notou, que pertencendo 
a táo diversos paizes, aquí nos achamos na 1nais 
edificante harmonía, anestando o que sejam frater
nidade, amor, civilizac;:iio ! E nem de proposito: tam
ben1 nos surri este n1arn1ore, que relembra urna 
ideal civi lizada! Sim, si Mrne. Nlalibran, se1n que o 
sentisse, teve as apparencias de urna distinctissima 
hespanhola, foi por sua lucida vontade u1na perfcita 
cosmopolita. Falando varios idiomas e o mais su
blime e indefinido de todos -o canto - conservou
-se, até finar-se, un1a legitima ermá de todos os es
pirites, abrasados pelo que é i1nmortal. As puras 
notas do seu arrebatador larynge outro poder náo 
tiveran1, que espargir pacificidade. Esquecendo-se de 
si 1nesma, libertando-se de fallazes preconccitos, 
imn1ollou-se pelo bello e pelo bem; é nessa divina 
patria, que todos a encontramos, que todos a ap
plaudimos. Compete á Franc;:a fazer questiio, de re
colher a gloria, de ter sido o berc;:o de táo encan
tadora n1ulher; compete aos den1ais paizes gentil
mente prorestarem, tractando cada utn, de chamal-a 
para si, pelo unico rneio possivel: posthu1nas pre
vas de subido aprec;:o pela sua memoria. De minha 
parte, nada mais hojc tenho fcito, do que un1a séria 
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tentativa para, co111 o assenti1nento dos circu1nstan
te,s, ta1nbem ·a naciona lizar de b rasi leira. 

A Se11horita Justa Fortes (Brasileira)- Vejo, q ue 
me coube a honra, de fechar este debate, de que o 
illustre orador sahiu-se con1 o maior brilho. Fal-o
-hei, dirigindo-lhe, 1nuito a medo, esta pergunta: 
tractando se da mais enca ntadora n1ulher, porque 
voltou seus olhos para urna artista? Atmospheras ha, 
que talvez creste1n aquelle supre1no encanto. Por
que, pois, náo fugiu do palco, das vidas intensa-
1nente publicas, p~ra reali;ar un1a outra qualquer 
fallecida, que, representando altissi1no valor, tam
bem de n1ais perro nos lembrasse a fa1n ilia? 

O Di·. Luvirno Fra11co - Que bella observai;áo ! 
:ll•l as, foi esse todo o 1neu esfon;o, e o que precisa 
ficar em sua 1naior lin1pidez.'Si o destemido Oswald, 
no delicado ro1nance Cori1111e, atira-se, no n1eio de 
cha1nn1as, a ir salvar u1n louco, perdoen1-n1e, si, 
esquecido da n1inha fraq ueza, 111etti-n1e por esse pa
voroso incendio, que se chama a agita~áo theatral, 
para, sobre os 111eus ho1nbros, trazer u1na dignis
sima i1nage1n. Quando colloquei este busto ao lado 
de vós todas, respeitaveis senhoras, náo fo i, pára 
que, en1 vossa in finda misericordia, absolvesseis utna 
transviada; n1uito ao contrario, para que, en1 vossa 
cega justii;a, glorificasseis un1a grande martyr do. 
bello e do be1n, solida base, sem a gual, nao é pos
sivel concebermos a institui~áo da fan1il ia . Si, por 
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ter sido táo fóra do communi, tl'line . . Malibran teve 
de sahir da serenidade do lar para o pleno campo 
de batalha, tudo, quanto devemos escrupulosamente 
revolver, é o con10 bateu-se, e e1n favor de que cau
sas. Luctou, honesta, honradan1ente, nunca deixando 
de oobrcmente ganhar a propria subsistencia, e, pe
sae bem, a dos seus, e a de rnilhares de infelizes, 
e isso, elevando os corac;óes, já pela 1nusica drama
tica, já pela sacra, e a todos di rigindo para un1 
mundo de grandiosos sentimentos. Foi urna deno
dada defensora da familia: quem acabasse de ouvil-a, 
nao poderia conservar-se 1nesquinho, ni iseravel, ten
dendo para a dcgradac;áo; comprchendia, que ha 
algo melhor. que a mesa, a preguic;a, o goso mate
rial, a calu1nnia, o roubo. o odio, o assassinato. 
Dava todo o d ia essa exe n1plar artista a rnais bri
lhante e publica licc;áo de arduo, de pessoal traba
lho, e, engrandecida por imponentes o,·ac;óes, nin
guem a viu delirar, arremetter contra o tabernaculo 
dos 111a is p reciosos affectos. Cahiu. cheia de glorias, 
no n1eio da sua elevada peleja. e. com o fructo dos 
seus incensuraveis sacrificios, dcixou amparados o 
esposo, a quem amou, e o fi lhinho. que nao pode 
chegar n ver un1 bemquisto cidadiío. Honremos a 
memoria, de quc1n tanto soube honrar a sua propria 
familia. Pensando cu, imparcialmente, cm quaL até 
o fim do seculo x1x, ha vía sido a 111ais encantadora 
mulher, crede, q ue nie nao 111ovi, que, de plano feí
to, me nao encaminhei para esta choc;a ou aquelle 
castello, para esta agua-furtada ou aquelle palacio ; 
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foram as extraordinarias qualidades e o sobranceiro 
1nerito desse enorme espirito, quem por si vieram, 
q ual o corvo de Edgar P oe, e penetraran1 dentro 
das minhas sinceras reftexóes, repetindo-me: - Nun
ca! nunca n1ais o mundo aponctará urna outra, que 
Lne arranque essa palma de infinito encanto! 

Estabeleceu-se u1na curta pausa; e visto ninguen1 
se erguer, ia o Dr. Luvirno Franco retirar-se da tri
buna, quando, de novo e por todo o saláo, es.trugiu 
un1 geral, t1111 sustentado applauso. Findo este, da-
1uas e cavalheiros, a convite dos donos da casa, 
dirigira1n -se ao festivo recinto, em que deveria ser 
servida a Jauta ceia, rern1inante do programma. U1na 
ult in1a surpresa, para os que se banqueteava1n : a 
afinada orchestra, náo 111ais sahindo das ondulactóes 
do con1passo rernal, foi execurando u1na serie de 
musicas, q ue os extrangeiros presentes, ao confes
saren1, q ue as desconheciam, logo classificaram de 
inspiradissin1as . Viera1n a saber, que D. Justa For
tes, tcndo selectado as nlelhores >valsas da 111aes
trina brasileira D. Francisca Gonzaga, as havia re · 
mettido a Mr. i\'lontillard, para q ue as instrun1entasse 
e as fizesse ouvir, por essa occasiáo. 
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A familia D'Archaux 

Pouco depois de z da niadrugada, náo n1ais ex1s

tindo no palacete da A venuc-H oc he pe~soas ao 

mesmo extranhas, e rendo a criadagem recebido or
dem, para que se fosse accommodar, dirigiram-se á 

saleta de espera os quatro organizadores do concluido 

sarau, no intui to de curta palestra sobre os palpi

tantes successos, primeiro que tan1ben1 tractassem, 

de se metter sob lencoes: 
• 

-Irma e Justa (cncetou o Snr. Paulo Forres), accei-

tem os 1neus ruidosos rapapés; ambas fizeram di
reito a un1 diploma de peritas donas de casa; rudo. 

scintillou a primor, e, quanto aos pracos, ne111 fale

rnos, denodadao1ente se bateran1 contra a gigantesca 

parte litteraria. Tcnho certeza, de que os nossos 

convivas sahiram contentissin1os; nunca poderáo es

quecer as an1enas horas, em que aqui estiverarn. 

- Só o discurso e o debate (refon;ou o Dr. Armindo) 

operaram milagres; dou cescemunho, de que náo 
houve, quem se niio confessasse em extase. A 

adn1ittir-se uro ouvinte em contrario, será esse ex· 

quisito russo Spolroff, que náo quiz desvanescer du-
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vida algun1a, e, embezei-rado, pareceu estar run1i
nando, de principio a fim, porque carga d' agua 
continúa a hun1anidade no cultivo da loquela, si o 
proverbio avisa, que o si lencio é ouro. 
- Modo de ser do nio<;o (acudiu O. lrma); bem pro· 
vavel, que, con1 o pensan1ento em Rose d' Archaux, 
náo saiba distrahir·se, sináo scismando en1 quadros, 
a dilecta materia, de que tanto entende. Si o Dr. Lu
virno houvesse dissertado sobre qualquer fan1osa 
pintora, talvez que o taciturno se revelasse n1uito 
entretido, e até sobresahisse pelas suas succulentas 
objeci;óes. 
- Achas 1nesmo (indagou D. Justa), que todos ad· 
miraran1 o orador, e de1·idan1ente acq uiesceran1, a 
quanto elle disse? 
- Para niin1, é o n1ais liquido dos triumphos. Ha
vias de ter reparado~ en1 que, ao, pennanecerem no 
buffet, fui, sem descan<;o, de uns a outro~, para que 
se fizessen1 servir, e a ·todos cncontrei no maior en-
thusias1110, combinando, sobre o que arguiriam; e, , 
durante a ceia, pelo n1enos as senhoras, que aos la· 

.dos n1e ficaran1 , 1Vln1e. Oassen e i\llle. Olivia d:Ar
chaux, n1e náo benzeram co111 tregoa, atorn1entando
-me de perguntas, sobre quen1 era esse ins.truido e 
correcto brasileiro. 
- Verdadeiran1ente nao atino 1accrescentou o Snr . 
Paulo), no como agradecerei ao nosso firn1e susten
tac\llo. Agora, que o caso está pescado, fricto e bem 
frío, é, que nos cun1pre reconsiderai;áo na te1neri
dade, de tudo havermos dcposto nos hombros de u1n 
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unico batalhador. Imaginem, que de chofre adoe
cesse ! ou que náo conseguisse deleitar! ou que de
clarnasse 1nal, con1 voi hesitante e sen1 arte! que 
horroroso fiasco! que critica situa<;áo, cssa de ha · 
vennos convidado un1 táo fino auditorio, para o jun
gir a urna ladainha 1nonorona e a u1n tiroteio sopo
rifero! P arece-1ne, que vejo. retirada de sobre nós 
todos, esmagadora montanha : Respiremos livre
mente, e, para nos irmos deitar, fac;:amos formal pro
messa, de nunca mais nos embarcarn1os em outra 
aventura sin1ilhantc. 
- Náo te esque<;as de urna carta, con1 r~sgadas fe
licitac;:óes, e em que ponhas u1n tenno a cssa defi
nitiva entrega da quantia. 

Ao ouvir tal recommendac;:áo de D. Irma, respon
deu o esposo, con1 vago desanimo: 
- Disso me náo dcscuidarei, apenas chegue ao es
criptorio, posto que os raes 50000 francos tirem-me 
o socego. Ah, que refrigerio! si o doutor, quando ha 
rninutos se despediu, con1sigo os houvessc levado, 
en1 un1 cheque á vista 1 Si, poré1n, qua] anterior-
1nente, volver a encastellar-se en1 protela<;óes, em. 
habeis evasivas, que poderei contra a sua reluctan
cia? Ao menos por emquanto, e para náo vararmos 
toda a noute em claro, nem cogitemos nesse nó 

gordio. 
Niío longe, no Boulevard Hausmann, ein outro pa

lacete, a syn1pathica fa1nilia D'Archaux, con1posta do 
viuvo Coronel e das tres filhas, tan1ben1 se occupava 
em rememorar, con1 altos louvores, as galas do faus-
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toso divertin1ento. Era essa mais u1na casa. em que 
transpareciam asseio, 1nethodo, riqueza e austeri
dade de principios. Unidissi1nas se educarao1 aquel
las errnás, e por tal 1nodo se auxi liavan1 na direc<;á~ 
de todos os servic;os do1nesticos, que o progenitor 
vivía reconhecendo 111otivos, para se convencer, de 
que o seu lar se mantinha um paraíso. 

i\llle. Félicie, a prin1ogenita, de 3o annos. co1n in
''eterado cosrume de ler ou ' 'aliosos li\TOS, ou im
portantes jornaes, se consrituira un1 bo1n diccionario 
para as duas outras. Quando por el la urna guestáo 
náo era elucidada con1 rapidez, recorriam ao encane
cido e robusto Coronel, un1 espiri to erudito, e sobre
tudo de grande seguran<;a nos conselhos. !\'l ile. Rose, 
de 26 annos, _ com affinco se dedicava á pintura, 
nisso revelando inequívoco pendor. Finalmente, 
i\l lle. Olivia, de 21 annos, a mais bonita e faceira, 
entre insignes pianistas se salientava; en1 qualquer 
conservatorio obteria, de severos juizes, Lin1 dos 111e
lhores pren1ios. Ou porgue tosse a por ultimo nada 
e a rneiguice en1 pessoa, ou porque de 1nusica 1nui
tissimo gostasse o pae, facto era, que este até evi · 
rava enrrisrecel-a co1n a menor recusa. si bem que 
frequentemente estivesse a contentar as mais ,·elhas, 
e a reprimir a sua quasi insopitavel preferencia. Pela 
moralidade, distincc;áo e fonnosura figuravam as tres 
entre os partidos de prin1eira plana, accrescendo, 
que cada qua! dispunha de solido dote, garantidor 
de 36000 francos annuaes de rendimento. 

!\'l ile. Félicie já havia declinado tun bem soffrivel 
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matrinionio, sob o pretexto de lhe parecer inco1n

pleta a illustrai;áo do pretendente, e quando ella 

tanto sonhava co1u urna indiscutivel esperani;a ou 

nas sciencias, ou nas lettras. i\'l lle. Rose via-se noi,·a 

do Snr. Yvo S poltoff, e nada niais aguardavam, que 

a priniavera, para realizare111 esse assentadissimo 

consorcio. Q uanto a i\'l lle. O livia, repisava, que náo 

rinha pressa, que só consentiria em onerar-se com 

os encargos de. recto proprio, depois que chegasse 

a tocar . de cór e se1n erros, todo Beethoven, Men

delssohn, Chopin, Liszt, Schu1nann, T halberg, Ar· 

thur Napoleáo e Gonschalk, que era o seu favorito , 

rendo, com tenacidade. logrado reunir urna collec

<;áo das esparsas composi<;óes do mesmo, inclusi1·e 

ás publicadas na A1nerica do Sul , e particularn1cnte 

no Rio de J aneiro. . 
Na manhá i1nmediata a Yictoria do Dr. Luvirno, 

e quando ainda cm somno sólto proseguiam as ma

nas, bem cedo escava tra¡ada para sahir, anciosa, 

para que lhe apparecesse o pae, que nunca abol ira 

bons habitos de diligente 1nilitar, entre elles o de 

madrugador. mesmo que tarde se recolhesse . Ao 

_ vel-a, assim lepida, ficou surpreso, mas depois que 

soube, o q ue a 1ni1nada dese ja va, que remedio! ta r

tamudeou-lhe algumas re fl exóes, 1n as cedou, 1nan~ 

dando, que apro1nptassem o carro. Dahi a pouco, 

estavam ambos a rodar. de urna para outra loja, 

desde que esta se annunciasse co1TI a espccialidade 

de vender itn pressos, que se cxgottaram. 

Infructife ras, no come<;o, as tentativas. l1nmenso 
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porén1, o jubilo da pesquisadora, ao ter descoberto, 
afina!, na livraria Léon Sapin, á rua Bonaparte, dous 
unicos exe1nplares, do que con1 empenho procurava. 
Mantinha1n-se e1n optima conserva~áo, e, ao com
pral-os, recommendou, que fossem en1brulhados se
paradamente. Ao dahi i·egressaren1, disse o Coronel 
ao cocheiro, que volvesse ao Boule\·ard Hausmann. 
De tal sorte, entretanto, o persuadiu a satisfe ita jo
ven, que orden1 d i versa foi ou vida : 
- Airoso pae, nao se enfeie, enrugando a testa e 
em bico franzindo a bocea ; pense, e verá, que é 
tudo, con10 discreteei; náo plante inconveniencias, 
onde apenas viceja, pelas extraordinarias circu1nstan
cias, natural, genuina explica~áo. Esse Snr. Dr. Lu
virno, para nós a1nbos, é, como si de largo tempo 
o conhecessen1os; tan to, na 111aior inti111idade, esteve 
a discutir cotn todos, que naquella lucta se involve
ram, e tanto innegavehnente se patenteou u1n espi
r ito superior, incapaz de precipitados juizos. Creía, 
que vamos ser recebidos o melhor, que pode Ílnagi
nar. Conven~a-me: onde está o grande n1al? Tracta
-se de urna simples voadura, 1nuito rapida, só para 
a offerta desta ra ridade, que elle appreciará, e logo 
nos ret1raren1os . .. 

E, por ahi, foi 1nodulando urna sequencia de ra
ciocinios e ternuras, que tiveran1 fa voravel exito, di
rigindo-se ambos ao H otel Bergere. Seriam r 1 1;2 ho
ras, quando, ao gesticular ao porreiro, que respeito
samente se approxin1ou, entregou-lhe o Coronel um 
cartáo, em que a tapis escreveu: ae sua fi lha O li-

22 
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via», para que o levasse ao destinatario. Achava-se 
este na sala geral de leitura; veiu, se1n demora, até 
o parado car ro, instando, con1 a n1ais fague ira poli
dez, a que as aristocraticas personagens lhe dessen1 
o prazer de entrare1n. 

Uma vez naquelle recinto, que, felizmen te, estava 
confortavel e sem hospedes, assim falou o circums
pecto recen1-vindo : 
- Rogo-lhe 1n il perdóes, por es ta insolita Jiberdade, 
e Jogo na n1anhá seguinte aos seus esfon;os e es
u·ondoso successo. Era n1inha inten<;:áo con1parecer 
mais tarde, accompanhado de todas as minhas fi lhas, 
para o felici tarn1os, e lhe agradecennos os instructi
vos, os delei tosos 1no1nentos, que nos proporcionou. 
Aconteceu, poré1n, que, ha pouco, ti ve de sahir com 
O livia, e que, em caminho, fizemos um fortuito, u1n 
1nagnifico achado, e e1n duplicara ; pelo. que, a n1esma 
idea e1n an1bos nós surgiu, isto é, lhe offerecennos 
um volu1ue, dos dou~ que acabán1os de adquir ir, e 
de saber, que se tornaran1 de escassissin10 encon
tro. Escrupulizei, chegando á porta do seu hotel, e1n 
confiar esse re lativo thesouro en1 máos de terceiro, 
e remitti-lhe o 1neu cartáo. Queira receber este Al
buni, das 1nusicas de J\lln1e. Malibran, os parabens de 
toda a minha familia pela sua brilhante conferencia, 
e desculpar-nos esta visita en1 táo in1proprio dia. 

l\1uito penhorado com a subida fi neza n1ostrou -se 
o Dr . Luvirno, e com tal cavalherismo se conduziu, 
que ambos tiveran1 de sentar-se, de ir palestrando, 
sem o minimo constrangimento. Em breves minutos, 

© Biblioteca Nacional de España



A MAIS ENCANT,\OORA MULHER 339 

ne111 mais se le111bra vam, de que fosse a primeira 
vez, ero que se fundiam cm despretencioso, em fa
miliarissimo colloquio. Trocaram-se mesn10 signifi
.cativos olhares, durante urna inesperada pausa de 
MI le. ülivia, que erguera as lindas n1áos de sobre 
o piano, em que toca va algumas paginas do dicto 
Alb11111, e comei;ara de examinar urna das bellas li
thographias, que tanto o encarecen1: é que, aos la
dos da exercirada emula de P aderevvski, de pé se 
achavam, e de codo absortos com o que ouviam, o 
douror e o coronel. Tevc, por fin1, um ultimo res· 
quicio de cerimonia de ser suppri111ido, anee o de
saso de um famulo, que allí veiu, com palermice e 
bem airo, indagar, si deveria servir o almosso para 
os rres, no saláo geral, ou na salera, contigua 8:º 
aposen ro do pensionista. Obsequiadores e obsequiado 
náo puderam susrer o riso, e, desse incidente se 
aproveitando, fez o segundo supplice asseno aos prÍ· 
1neiros, rcspondendo: 
- E1n rnesa ii parie, n1as no salcío, que sen1pre está 
en1 aprazivel ten1peratura. 

Ao sumir-se o estonteado, voltou-se o doutor para 
os dous presentes, continuando: 
- Mesmo que aquí ficasse1n por n1uiras horas, crciatn, 
que náo me atreve.ria ao rogo de tamanha honra; 
cm face, porém, do que canto nos fori;ou a rir, de 
1nodo nenhum me penalizem; ao contrario, dignem
·Se de confirinar a franceza benevolencia. 

Náo houvc outra resolui;áo, a ser tomada, e na 
1naior cordealidade almossaram. Eram 2 da tarde, <•·' • 1 ~;, 

~ ,.. ... ~· 
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quando pae e filha se despedira1n, captivissimos, 
trazendo a promessa, de que o doutor nao tardaria, 
a cun1prir o seu dever de ritribuii;áo, para que ra1n
be111 ouvisse a exin1ia virruose, no seu esplendido 
p iano Pleyel, interpretando as n1ais inspiradas com
posii;óes de Louis Gottschalk. En1 meio do trajecto, 
pediu ella, que a deixasse no palacete da Avenue
-Hoche, a passar algum tempo com D . .Justa: 
- Acordaste muí imprudente (observou-lhe o Coro-
nel); já foste ao 1-1 ótel Bergere surprehender esse 
fidalgo rapaz, e agora nem ponderas, que essa de
licada n1o<;a deve estar estron1padissima de hontem, 
ou talvez ajudando D. lrina en1 providencias, para 
que roda a casa torne aos prin1itivos eixos . .. 
- Q uanto a termos ido abhorrescer o doutor . . que 
pren1atura ingratidáo ! O meu adoravel paezinho até 
me deveria applaudir, pois comeu com appetite, o 
que !he é difficilli1no, e retirou-se bem orgulhoso da 
aira deferencia, corn que fomos tractados. Quer 
agora ralhar con1111igo, corno si 'ignorassc a intin1i
dade, con1 que Justa 111e acolhc . .. 

Quando o carro parou , i\llllc. Olivia desceu sozi
nha, floriodo ao Coronel a doce repeti<;áo, de que 
ás 6 da tarde a vicsse buscar, para junctos janta
rem. Por mera casualidade, sem companhia achava
·se a sua amiga : D. Irma tinha ido, como fi lho, até 
o escriptorio do esposo, a fim de conferire111 contas, 
a seren1 pagas. 'Legitin1a pinrou-se a alegria sobre 
as duas donzellas, que vivan1ente se abra<;aram, 
sendo a parisiense, quem assim prorompeu: 
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- ~luitissimo contra a etiqueta um appareci1nenro, 
quando ainda fu111ega o campo de u1na tenninada 
bata Iba; 1nas, táo original, ráo i1nponente foi esta, . . . que, por 1na1s que n1e conr1 vesse, n1orna por con-
versar con1t igo, por expandir-te as minhas i1npres
sóes . . 
- Fizeste bem; egualn1ente gósro de abrir-me com 
urna intima e talentosa camarada, ainda quando rudo 
está na memoria, a fluctuar pcranre os olhos; de
pois, sim, comprehendo um largo son1110 reparador, 
a volta ao co1nn1um ran1erriío. 
- Ah! por sagacissi111a, que sejas, náo poderás con
jecturar, quanro já fiz hoje ! Desencavei preciosas 
111umias ! Duas amostras desse Albu111 de musicas, de 
que tanto falou o Dr. Luvirno. Comprei-as. e logo 
reconheci de justi¡;a, que fosse urna dellas para o 
fervoroso panegyrista ! Ah! querida do cora<;áo' que 
conferencia! quanto adora elle essa 1norta cantora! 
Porque n1otivo, em vez de secundaria pianista, náo 
penn1 tt1u a sone, que eu garganreasse, co1n a me
tade daquelle 1n erito ~ 
- Quando pretendes remetter a tua dadi,·a ? 
- Cega-nos ás vezes o enthusiasmo, que nem nos 
concede profundas medita¡;óes ! Náo fosse o doutor 
o perfeito gentilhomem, que é, e reria eu vexame, 
de te confidenciar o occorrido. Sabes, que o 1neu 
111agnani1no pae acaba por annuir.1ne ás vontades .. 
- Acaso oppóe-se e lle, a que 1nandes esse livro? ... 
··· Resn1oneou a principio, mas por fi m . .. até o fo-

1nos pessoalmente levar!. . Muito palestrámos os 
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tres, roquei u1n pouco, c1n un1 1nau piano do hotel . . . 
e adivinha ? .. . de todo i1npracticavel, recusarmos um 
almosso no saláo geral ! . . Que creatura, táo fóra 
de tudo, que por ahi volita ! ... Que encantadora 
sociedade ~ .. l\llas ... parece-1ne, que reprovaste o 
meu procedimento ? . . Fala, dize-1110, com fran
queza ... 
- Náo creías nisso . De ves relevar-me; náo re é diffi
cil avaliar, que quasi náo dorn1i , q ue toda esta nia
nhá, desde cedinho, tenho andado na maxima lida . 
Ne1n si quer 1ne arrisquei a sahir, com medo, de 
que nie náo águentasse. Recebi-te co111 effusáo, por
que comtigo náo guardo fonna lidades ... 
- Apenas n1e viste, me declaraste, que n1uito appre
ciavas trocar ideas .. . 
- E a prova é, que esta111os en1 bella conversa. Si 
és mais resistente, f:ize a rnaior despesa, deixa-rne, 
que te vá escurando ... 
- Táo prostrada, con10 pareces, nao te quera, boa 
Justa, entediar, pedindo-te ... urn conselho . .. 
- Teem os ho1nens, 1ninha Olivia, ourr:i experien
cia, que nós outras: con1 un1 pai;: , qual possues, táo 
competente, táo sensato . .. 
- Viraste sornnambula, e por isso . . . retiro-1ne. 
- Que brincadeira 1 O que vais ser, é razoavel , um 
anjo de condescendencia, e o melhor meio é subires 
ao meu quarto, e co1nmigo ta1nbem repousares un1 
pouco; prevenirei, de que nos chan1em ás 5 horas. 

Urna vez encerradas, deitara1n-se, quietas se de
ram as máos, e , surrindo, foran1 fechando os olhos. 
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Dorn1iria1n? Quanto se sabe, é, que, ao primeiro 
signa! sobre a porta, ambas de subito se ergueram, 
como si, dexpertadissimas, houvessem atravessado 
todo aquelle teo1po. 
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Retribuigao de visita 

Apenas se retiraram o Coronel d 'Archaux e a sua 
filha, ao seu aposento subiu o Dr. Luvirno, para se 
entregar a um restaurativo descanc;o, e ás 7 da 
noute, tendo bebido um simples copo de ]cite, na 

. 
cama se tornou a 1netter, coino st procurasse un1 
mais profundo son1no. E, quasi de un1a assentada, 
dorn1iu até den1anhá, até pouco antes da hora, en1 
que lhe trouxeran1 tres cartas. Desdobrando-as, foi 
pachorrentan1ente satisfazendo a curiosidade, por 
esta prin1ell'a: 

«Hotel Terminus, P ariz, e e de janeiro de 1901. 

G/o,-ioso a1nigo - Sem que zon1be do meu arrojo, 
venho dar-lhe importante noticia : táo completos 
aponctamentos ton1ei, sobre a n1agna festa, que es
tou elaborando tuna acta, coro os nomes dos pre
sentes, 111oradias, toi lett~s, orde1n dos successos, etc. 

« Afaguei o requinte de obter os retratos de todos ; 
111as, por espinhosa, desistí de tal en1presa ; bem a 
meu pesar, pois que só estes seis prodigios - Brena 
Force ll i, Sophia Bren1ich, Justa Fortes, Piedad 
Ugalde, Hilda Gradwell e Olivia d'Archaux - ala-
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garam de belleza todo o pasmado saláo ! Pelo pou· 
cochinho, que ouvi desta ultin1a, quando esteve a 
conversar corn Nlr. Lintock, desconfio, que e lla co
lheu a paln1a, de ter sido a sua 111aior enthusiasta. 

«Mais dous a tres días, e receberá o nJeu retun1-
bante re latorio. Todo seu, !?011111aldo Arruda. •. 

Esta segunda lanc;ou-lhe a 1nente em outros gy
ros: 

1Avenue·H oche, Pariz, 11 de janeiro de 1901. 
J\lfeu pre1ado anzigo - Ainda sob a impressáo da 
sua arrebatadora palavra, envio-lhe mais este agra
decin1enro, por tudo quanto fez pela magnificencia 
da parte li tteraria. Penso niio soffrer duvida, que 
cumpre·mc, agora, creditar-lhe o respectivo prc-
1nio. Espero-o a1nanhá, segundo convencionámos; 
seria, poré1n, especial favor, remetter·me duas li
nhas de consentimento, já que, na verdade, co· 
méc;o de acabrunhar-n1e con1 crescente vexamc. 
S i inestin1aveis sáo os obsequios, que a nós todos 
prodigalizou, nao continue propenso, a 1ne ir ve
dando, que tambem lhe signifique a nossa cordeal 
estin1a e a ltissima gratidáo. F'ac;o ardenres votos pela 
sua felicidade, e, outro~in1 , para que, ao abrac;al·O 
na vindoura vez, me possa illudir ... de um nadi
nha menos endividado. Seu an1igo sincero, Paulo 
Fortes ... 

Abrindo a ultin1a, que era de 1nuitas folhas, den
t rc el las tirou un1 peque no cartáo photographico, 
que poz.se sobejan1ente a contemplar, coro enterne
cimento, achando-o perfeito. Era o retrato de Sri-
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salia, e o n1issi,·ista o cuidadoso, o dedicado Poly
bio Silva. Em grande inreresse, absorveu-se com a 
leirura, só para si; de certo poncto en1 deanre, po
rém, foi, á n1eia voz, repecindo : 

• ... Ignoro, si a D. Gercrudes exccdeu-se, em 
nos acco1npanhar, nessa caminhada até o gabinete 
do phorographo, ou si resfriou-se, ou si a insidioso 
mal interno rudo se subordina ; o innegavel é, que, 
dia a día, se mostra abatidissima. Já levei o Dr. Al
meida a examinal-a. lnureis esses meus passos; 
desde que nao seja ao an1igo, náo se gueixa, vai as
severando, que só sente fraqueza. Tenho niedo, de 
que esta lle qualquer subito desfecho, e 1nesmo de 
que, em curto lapso, se liquidem os dous, a sancta 
e o Snr. T ourinho de Briro, que se1npre se me afi
gurou um cardiaco. Vive este desesperado com as 
suffocac;óes, quando a chronica bronchite mais o ar
. rocha. Imagine-me, en1 frente de un1 desastre du
plo ! Que poderei fazer ? Como, e com que dire ito, 
ton1ar con ta do predio, e do que nel le existe? Foi, 
meu caro doucor, um grave erro, ter partido para 
táo longe, sem que ao menos o sobrado ficasse, por 
aluguel, claramente no seu nome, e eu de posse de 
urna formal procurac;áo. Quem n1e sustenta a cora
gem, creia-me, é a Dona Princeza, que, afóra acer
bas saudades, pern1anece calma, na finne crenc;a, 
de que Deus está, e estará ve lando~ A inda assin1, 
e depois de bem pesadas todas as sotnbrias cir
cumstancias, entendi pedir-lhe, que regresse, quanto 
antes, a por rudo isto no devido prumo, ao abrigo 
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de balburdias. Sabe, que preciso prender-me á phar
n1acia, a este arduo negocio, que vai felizmente pros
perando; comprehende, que me náo posso in1n1obi
lizar ju11cto á D. Gertrudes; ¡\ vista, entretanto, das 
precarias condi<;óes desta, lá vou a miudo, ltí tenho. 
planeado o Luiz Chirre, um pobre afinador, que ar
vorou-se cm meu humilde servo, e presta-se a 1nc 
vir trazer a noticia de qualquer alarmante occurren
cia. Si só agora topa com o nome desse deposito de 
remedios, náo lhe de isso inquieca<;áo : de tal sin1-
plorio me vali, por necessidade, dcpois de un1a syn
cope daquclla senhora, e pela consciencia, de que é 
inoffensivo. Anceia el le por conhecel-o, pa1:a inau
gurar um tractamento rigoroso, in interrupto e radi -
cal! E' quem um pouco distrai a bondosa velha: 
quanco a Dona Princeza, si um instante cumpri
menta esse impagavel formalista, é cerra a farta<;áo 
de riso para o dia inteiro ! Le1nbra-se do grande en 
thusiasmo do Pulvano pelo Modesto de Ca1npos, e 
do total dcsprezo pelo Constantino de Flores; an1-
bos, ha pouco, disputara1n u1n 1nesmo logar, mas 
foi o segundo o victorioso. Que pensa, que decidiu 
aquelle vingador de desprotegidos? Jurou, que, em 
publico, rasgaria a roupa do nomcado ! E, de facto. 
encontrando-o, ás 3 da tarde, na rua Gon<;alves Dias, 
metteu a bengala debaixo do bra<;o e as possantes 
111áos na gol la da sobrecasaca do p~li nt ra, pondo-a cm 
trappos, aos rugidos : "Burro de hoje náo usa albar
da, e sim freio de mentira e ban1bas redeas !• . Foi 
preso; mas já o soltaram .. . • 
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Na leitura dessa extensa carta proseguiu o Or. Lu
virno, calladan1ente', e, ao termina l-a. fincou os olhos 
na parede opposta, conservando-se por largo tempo, 
náo em Pariz, mas no meio dos que, ausentes, lhe 
eram táo caros 1 Por firn, guardada na carteira a re
cebida photographia, fechou en1 segura n1alla, guanto 
lhe escrevcram, e desccu ao almosso. Antes do ul
timo prato, j<i havia tomado a resolui;5o de volver 
urgente1nente. Aquella apparencia de capitalista, sem 
remota nuvern, nen1 p rovavel desgosto, e essa vida, 
assin1 dcslisada entre figuras de un1a esphera, que 
lhe náo estava no mesmo nivel, náo deviain conti
nuar. Reconhecera todo o damno de quasi se haver 
prendido na fascinadora cidade, só tendo frequen
tado o palacete da r ica facni lia Fones. Nenhun1, po
rém, seria o lucro, de se abhorrescer coin o prete
rito, e, dahi, preferiu encarar corajosamente o futuro. 
Permittissen1-lhe as condii;óes, e, mais tarde. viria 
percorrer os n1elhores centros de civilizai;<io; até lá, 
tudo, guanto desejava, era náo expor a insuppriveis 
faltas o pequeno mundo, de que se constituira o in
dispensavel atlante. De novo mirando o retrato de 
Brisalia, suspiros resumiu nestas 1nysteriosas pala
vras : 
·- Nunca, nnjo 1neu, te ser<i dado, pcrfei ta1nente 

cocuprehendcr a immensidade do 1neu resolvido sa
crificio! 

A visita da vespera e a pron1essa de retribuic;:iío 
acudirai11-Jhe <i meinoria. Acabava de ranger 11 da 
n1anhá a resonante pendula do estabelecimento, e, 

1 
1 
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sendo o Coronel d' Archaux, ao que por vezes su
blinhara, n1uirissimo caseiro, entendeu o Dr. Luvirno 
nao perder tempo, e1n se desen1barai;ar daquel la 
tarefa. Sem n1ais hcsitai;áo, sahiu, cntrou num carro 
de pra~a, dando ao cocheiro o numero do Boulc
vard l-Iausn1ann, cm que parasse. T odos se mos
traram radiantes, principalmente J\'llle. Olivia, que, 
com essc indefinivel tino das moc;as talentosas, dir
·Se·hia ter adivinhado, pois trajava com finissimo 
gosto, sin1ilhando urna ideal visáo de phantastico 
ron1ance. O recem-vindo, entretanto, a despeito do 
seu modo polido e do seu agradavel estylo, a espa
cos e involuntariamente se trahia, como si o es tives-, 
sem preoccupando reconditas reflexóes. Ne111 a sur
presa pianista deixou passar um ensejo, sem que 
perguntasse gentilmen'te: 
- Que é, que o faz aqui estar, e parecer, que de
vora Clist11ncias? Será este cxcessivo abaixamento da 
temperatura? 
- Deveria, Exma., ter cstudado 111edicina; certifico, 
que é de rara penetrac;úo. Chegou-1ne. effectiva
mente, urna imperiosa carta, que esta n1inha l'isita 
precipitou, para que con1 tristeza participe, que sou 
forc;ado, a seguir para o Rio de J anciro. 
- Que diz? ! (interveiu o Coronel); está pro1·avcl
mente gracejando. Quen1 le1nbrar·se·hia de táo longa 
viagem, agora que nos achamos e1n pleno hinverno? 
Queira varrcr a idea, e aguardar a boa estacáo. A n
tes, porém, de que en1barque, espero, que comnosco 
despenderá uns días , e1n urna estival e pittoresca 
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vivenda, que possuimos em Trou\·ille. Todos, ainda 
ha pouco, estiven1os a nos entreter com essc proje
cto, e a discutir um progran1n1a de diversóes, na 
sua con1panhia. 
- Negocio n1ui particular e 1nui serio reclan1a-n1e, 
sem detenc;a. i\1au grado a contrariedade, é assum
pto táo inabalavel, que só me resta repetir: •Para 
ma1s felizes tempos, guardarei minha esperan<;a•, 
qua! por aqui geme a plangcnte canc;áo. 

Lavrou essa noticia aguda pena nos circun1stan
tes, excepto no apathico Snr. Yvo Spoltoff, que tam
be1u a escurara, e, coin laconisn10, disse p1·eferir 
viagens no rigor do gelo, porque náo atura va tantos 
fogachos pela cabec;a. i\111e. Olivia, declarando-se 
friorenta, e sob o pretexto de ir mudar de blusa, 
para uma outra n1ais quente, pouco depois se inter
nou. Feita, com rapidez, essa troca, náo tevc ai;o
da1nento em reapparccer; prendeu-se no saltio de 
jantar, en1 u1na poltrona, forrada de felpudas pelles. 
So7.inha, tristonha, accon1panhava, através dos vi
dros, a danc;a da neve, que ia cahindo, con10 si es
pelhasse a desolac;áo da sua alma. E, nesse vago 
;uordimenro, de todo se esquecera da sua descor-. 
tcz1a. 

Emquanto o Coronel e as galantes Miles. Félicie 
e Hose foram distrahindo o doutor, relembrando 
passagens da conferencia e da arguic;áo, o excentrico 
russo de manso se esgueirou, até a janela central, 
e rambem se absorveu co1n a quéda dos fioccos, que 
iam cobrindo, de lado a lado, o já embranquecido 
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cháo. Conra va elle 32 annos; pertencia a uina rica 
fami lia de S. Perersburgo; 1nas, de ha muito, pro
priamente fixara residencia em Pariz. Era a pintura 
o seu favorito passatempo, e, senda dos venturosos, 
que das 24 horas podéin dispar, á sua palheta con
sagrava o melhor da sua attenc;áo. Originou-se o seu 
namoro, desde que, en1 um bazar de caridade, en
tre os objectos doados e nesse mon1ento publica
mente vendidos, luziu un1 quadrinho de flores, que 
a capricho i\'11le. Rose executara. Rompeu o pri
meiro lanc;o, por parte de un1a ca1narada; 1nas o 
Snr. Spolroff para logo a desnoneou, exhibindo-se 
conrendor, que arremettia aos saltos : 201 francos : 
e elle, sem vacillar, 300; ao fim de curra pausa, 301; 
e o temivel, qua! prompto phonographo, 400; coro 
ta1nanha certeza de obtel-o, que náo houve, quen1 
duvidasse, de que elle subisse a 1000, ao dobro, ao 
triplo. 

Fez, nessa n1esn1a noute, o conhecirnento do Co
ronel d'Archaux e das tres filhas. Sentiu-se o velho 
militar muiro lisonjeado, com a prava de alto apre
~o, que o arrematante dispensara ao quadrinho, e 
impliciramente á auctora, e, verificando, que se rra
crava de cavalheiro, de invejavel independencia, es
crupulos náo teve, em lhe otlerecer a sua casa. Náo 
tardou, que o bemquisto mocetáo e a estimada pa
risiense se influissem, se apresentassem noivos. Pa
reciam creaturas, nascidas uma para a outra. Quando 
o Sor. Spoltotf vinha ao palacete do futuro sogro, 
dahi a pouco era visto proximo de Nllle. Rose; mas 
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cada qua! co1u a sua tela e1n fren te, a se es1nerar 
na copia de um n1odelo, ou no in1proviso de urna 
paisagem. 1\chavam-110 en1 excesso concentrado; 
acabaran1, sem embargo, por admitt ir, que rudo se 
cifrasse em individual natureza; e, den1ais, ninguem 
accusaria de 111uito .expansiva a joven, por quem elle 
se captivou. 1\lllle. O livia os baptizara «casal egycio• , 
accrescentando, que a1nbos reproduziam a anin1ada 
palestra <!ntre o obelisco e a Prac;a da Concordia-. 

Foi o olhar, profundamente 111edico e observador 
do Dr. Luvirno, o primeiro, a ter experi1neotado ex
tranheza, quanto ao Snr. Spol tofl~ e, depois, a ir fi
liando tudo, que notara, á resultante de urna terrivel 
infin11idade. Se1n que perdesse o 1nenor 111ovin1ento 
do insuspeitado nevropatha, con1 elle, volta e 1neia, 
procurava forc;ar conversa . De u1na dessas ren tati· 
vas se utilizoü o Coronel, para vir á cata de lVllle. Oli
'' J a : 
- Que significa isto, fi lhinha? Devemos confundir 
coin finezas táo illustre pessoa, e foges tu, aqui para 
dentro? 
- Ben1 sabe, que esta sala é n1enos fria. Findo o 
almosso, cobrarei alma nova, para rir, tocar muitas 
pec;as, e desfazer qualquer n1á in1pressiío. 
- Nias o doutor se vai en1bora; tive de ceder, náo 
pude instar, á vista dos forres motivos, que apre· 
sentou. 

Pouco depois de todos novan1ente reunidos, ergueu
·Se o visitante, para fi naes despedidas. A esse tempo, 
destacavam-se em grupo !Vllle . Rose e o Snr. Spoltoff, 
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que baixinho se correspondian1, e o an1avel Coronel, 
com isso se desvanescendo, náo reprimiu o seguinte 
e bem risonho lamento : 
- Isto a n1im, caro doutor, já se niío pode conver
ter e1n contagio; longe batem os nieus bellos janei
ros; mas, na sua e da de, siio os quadros-vivos, que 
desvairam; para quen1 ainda se náo emmaranhou, 
nada mais capitoso, que estes arrulhos entre dous, 
que definitivamente se prometteran1. 
-A quem o ensina, respcita\·el amigo! T amben1 
carta fóra de jogo me considero: tenho no Rio de 
Janeiro antiga noiva, que anceia pela m inha presen
<;a, e mal sabe, quanto de iinponcnte ainda me fa!. 
tou admirar nesta deslumbrante Europa. 

Descambou o dialogo para as curtas e communs 
phrases de retirada, e, ausente o doutor, encan1i
nharam-se os demais para a 1ncsa do almosso. 
De pouco se ser,·iu i\'llle. O li,·ia, que, ante o pa
terno desaponcta1nento, explicou, que a demora, 
tendo-lhe ti rado o appetire, a enchera de sornno. 
Facto foi, que, ao se levantare1n, subiu. a se ir 
deitar. 

Do palacete do Coronel ordenara o Dr. Luvirno, 
q ue o carro o trouxesse á rua Poissonnicre. Tencio
nava annunciar ao Snr. Paulo Forces a decidida via
gem. Após esse pungitivo the1na, referiu, donde vi
nha, e a cordealidade, com que fora tractado: 
- Rara perola o velho Coronel ! ( cxclan1ou o capi
talista); e aquellas mo<;as verdadciras meninas de 
ouro, pelo dote, educa<;iio e ,·irtudes ! E ... a pro-

z3 
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posito de negocios : porque nao respondeu á minha 
supplicante car tinha? 
- Para que tambcm aqui estou, sináo para o fazer 
pessoalmente? l\'1eu generoso Snr. Paulo (disse-lhe 
o doutor, ton1ando-lhc a dextra com as n1áos an1-
bas), sejamos intimos, até a morte ! Tudo dependerá 
da sua nobreza, de nunca mais tocar em similhante 
poncto! As infindas provas de confian<;a e de aITe
cro, que recebi de todos os seus, náo as pude agra
decer com urna simples incisáo e um estirado dis
curso. Imagine, quanto, depois disso, ver-n1e-hia 
corrido de vergonha, si accci tasse dinheiro, tuna 
paga, que, rea lizada, augmenta, a quen1 a faz, a fa
cilidade de retrahir-se. Quer cortar reh1<;óes com-
1nigo? Franqueza: incorri no seu desagrado? Si náo, . . e , ao contrano, consente, cn1 que estre1temos per-
duraveis la<;os, que empenho é csse, em táo de perro 
n1e maguar? Náo persiga urna alti,·ez, onde apl!nas 
se defende um justo, um invencivel pudor. T or
narei , passadas estas férias, á 111inha costu1nária 
lida, de trabalho clínico, de ir accu1nulando gotta 
a goua, por avarejo. Concorde com n cxcellente 
solu<¡áo, que lhe proponho : queira cscrever ao 
Snr. Pedro Forces, prevenil-o, de que, por sua con
ta , n1c c1npreste un1a certa so1nma, desde que a l
guma vez eu venha a precisar e a pedir. Que mais
exige de n1im? Dou-lhe a rninha palavra de honra, 
que dessa vantage1n valer-me-hci, e1n qualquer aflli
cnvo :ipuro. 

A intona<¡áo da fala supra con,·enceu ao attento 
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ouvinte, de que fóra inutil qualquer insistencia. Pelo 
que, ben1 resignadamente concluiu : 
-Fac;a-se a sua vontade. Adi vinho, quanta tris té za 
cspalharei por 1ninha familia, ao proferir o seu pro
x11110 regresso. 
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Infeliz Rosa 

Já se achava o Dr. Luvirno um tanto longe da 
casa commercial do Snr. Paulo Forres, quando en
tendcu retroceder, procural-o de novo, a fim de ar
redar de sobre a consciencia um peso, que a oppri-
111ia. O seguinte introito superexcitou a atteni;:áo do 
honrado negociante: 
- Rogo-lhe ainda uns n1inutos, que gastaremos, 
com materia da maxin1a relevancia. Queira, porém, 
segredar-me, só para o mcu go\·erno, si, de facto, 
é um intimo do Snr. Coronel d' Archaux, e que ju izo 
fórma do criterio, da calma desse capitalista? 
- l\'l uito o apprecio, acredito, que elle nie honra com 
egua! amizade, e realmente n1e parece um pcrfeito 
militar de espada e conselho. Persuado-me, de que 
o doutor se pode abrir commigo, sen1 hesitai;:áo. 
Aquí me ten1 ao seu servii;:o. 
- Ao meu? ! T udo, que aspiro, é, que esteja ao 
delle, si por veorura achar isso de conveniencia. Se
rei positivo. Bem melindroso é o assumpto; n1as náo 
se esquei;:a . . . da sua identidade de desvelado pae ... 
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- P ara que tantos rodeios ? Duvidará de mim ? Com 
possuir elle tres, e eu apenas un1a, juro-lhe, que 
scmpre fi z, e farei, pelas fi lhas dos n1eus amigos o 
mesmissimo, que sonho, que estes fa~am pela mi
nha, isto é, defcsa a peito descoberto, e auxilio, 
quando o caso o reclamar ... 
- Diz optiman1cnte : resguarde, proteja un1a das re
presentantes desse illustre sangue ... 
- Vamos ... náo se acanhe ... quer auctorizar-n1e, 
a que pe~a ao Coronel a niáo de u1na dellas para ... 
- Por quem é ! T racta-se de desfiladeiro ainda mais 
abrupto : conseguir, com subtil tactica, que, pelo 
1nenos, adien1, quanto possivcl, essc casa1nento da 
infeliz l'\'Ille . Rose. 
- Ñleu prczado Dr. Luvirno, arrase, sem dó, essa 
pcssima idea! Quem o avisa, náo dispóe da sua alta 
illustra~iío, nias estriba-se na lealdade ... e na maior 
experiencia. Essc namoro assenta e1n fundos alicer
ccs ; ao estabelecer-me en1 Pariz, já o encontrei 
consolidado; iVllle. Rose, negue-o qucn1 quizer, gesta 
immensamcnte do Snr. Yvo; ambos cultivam a pin
tura; sáo do niesmo retrahido genio; náo carecem 
de trabalhar, e sin1 de usufruir. 
- Co1n a sua larga practica, desconfio, de que nao 
é um observador infallivel: conven~a-se, de que tem 
niuito outra distinc~áo, e origcm , essa reserva da 
s:icrificada joven ... 
- Perdoe-me, si o interron1po. Falei-lhe, como si 
fosse rectissimo conselheiro, e si descan~a na niinha 
absoluta imparcialidade, consinta-n1e, em que lhe 
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suggira u1n precioso al vitre : incline-se para a mais 
mo<;:a, para ~111e. O livia. 
- Ainda náo percebeu, que o estou deixando phan
tasiar, quanto lhe apraz? Q ue lhe disse, desde o prin
cipio? Náo lhe declare i, que o interesse era todo do 
Snr. Coronel, da fan1ilia de lle? 
- Confesso·n1e perplexo. Por prin1eira vez, o vejo 
d ivorciado da sua encantadora fra nqueza .. . 
- Como náo ser assim? Suppóe, que, na q ual idade 
de 1nedico hun1anitario, escrupuloso, tenho por mui 
facil a minha situai;:áo? Por especialissin1a ! de fazer 
vacillar a q ualqucr circun1specto ! Chego n1csn10 a 
arrepender-1ne, de aquí ter voltado ! Seja corno for, 
ahi vai mais unla prova de confianc;a na s ua pessoa : 
olhe, meu respeitavel Snr. Paulo Forres : si náo an1-
biciono a posse de nenhuma das dignas herdeiras 
do Snr. Coronel, é ben1 exacto, que considero o so
rumbatico S nr. Yvo ... un1 suspeito cypo de lou
cura ! ... arrisco mais .. della estou guasi cerro 1 . •• 

Si préza esse desprevenido anciáo, e si essa inoffen
siva donzella é un1a das an1igas de O. Irma e de 
D. Justa, invente 1neios, con1 que ral consorcio se 
prorele . E n1 sin1ilhante hypothese, rudo se ganha 
coin o tempo, con1 discretas investigac;óes, até que 
irrompa a meridiana luz. Reti ro-n1e. Refl icra no 
con1plexo proble1na; pron1ctto dizer-lhe dcmorada
rnente, con10 funda n1entei o n1eu tr iste diagnostico . 

T áo rnudo e in1 pressionado ficou o exen1plar chefe 
de fa rnilia, que, rendo, q uasi automatican1ente, se
guido o doutor até a porra, litni tou·se a tomar-lhe, 
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por varias vezes, a dextra, a saccudil-a, co111 viva·

cidade, nun1a exuberante n1escla de reconhecimenro 

e de assombro. Sem socego, para que attendesse a 

a lgarismos, e visto nada haver de maior iinportan

cia, que alli o retivesse, deu-se pressa, em vir tran

quillamente n1editar, sobre o roteiro, que adoptaria. 

1\Iuito antes do diario costume, entrava em seu pa

lacete, j á encontrando, trajadas de pre to, a esposa 

e a filha, que, con1 iinpacicncia e dorido rosco, o re

ceberam: 
- Que lucro é essc ? ! ... Q ue qucr dizer esse ar de 

vaga con1n1iscra~áo? ! .. . 

-- Vamos (respondcu D. Ir111a), de ixemo-nos de pa

lavras. Un1a tren1enda dcsgra~a ! O sonsissimo Y \'O 

assassinou a infeliz Rose! O Dr. Lu virno aqui achará 

Arn1indo, para. lhe fazer companhia. Chainei-te, ha 

peda~o, pelo tclcphone; infonnaran1-n1e, de que es

ta vas cm caminho. Pcnsei, que de rudo soubes

ses ... 
E precipitada111cntc se foran1 a111bas dirigindo 

para o carro, se1n repararcn1 no insolito choque, ex

perimentado pelo negociante, em cujo espirito elevou

-sc ao 111aior fastigio o no1nc do clinico, que tal tra

gedia intentara evi tar. 
Serenissin1a esta\·a a residencia do Coronel d' Ar

chaux : l\llle . Olivia, dentro dos niacios cobertores 

do seu !cito, ia sopitando as contrariedades de .um 

nascentc n!Tecto; l\11le. Félicie, tendo noc;óes da lin

gua portugueza, se ri1unira de uin diccionario, se 

accommodara en1 fofa poltrona da bibliotheca, e pa-
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recia mui interessada, em entender o bello romance 
Senhora, de José de Alencar, ao passo que, perto 
della, entretinha-se o progenitor, em arrumar um 
gavetáo, cheio de velhos papeis. No tocante aos noi· 
vos, dcpois que o Dr. Luvirno paniu, e que ambos 
concluiram o almosso, vieram, na melhor paz, para 
o seu querido fadario, e cada qua! cm silencio, cui· 
dou de ir enriquecendo a respectiva tela. Seria111 
3 horas da tarde, quando e~sa ineffavel quietude foi 
siniscramencc quebrada por un1a decona<;áo, que re
percutiu pela casa inreira. Amos e fan1ulos, na maior 
surpresa, codos investiram para o poncro mais pro
vavel - a salera de pintura - e ahí solcaram gricos 
de arrepiante horror! l\111e. Rose jazia lívida, i1un10-
,·el, de bru<;os ! Em pequena distancia um atirado 
revólver, e, cosido a un1 dos angulos do scenario, o 
Snr. Yvo, a repetir, con1 evidente desvair<1n1ento: 
• Náo fui eu ! ... nao fui eu ! ... •, passando a lan<;ar
-sc por terra, a esconder os olhos co1n a r.!virada 
golla da sobrecasaca ! A inditosa esta va mo1·ta: un1a 
só e certeira baila lhe cinha varado o coracáo ! Em • un1 relance, co1nprehendeu o Coronel, quanco succe
dera, e, brandindo a 1nesma arn1a, ia correr para o 
assassino, ao tempo em i\111e. Olivia, en1 lucta re
nhida, copioso prancto e incessantes rogos, o foi re
tendo, e a criadagen1 subjugando o malfeitor, quasi 
instantaneamente mettido em seguras cordas. Acudi
ram ao alarmado locai vizinhos e 1ncdicos. Verifica
ra1n estes o obito da victi1na, e o 111anifcsto accesso 
ele loucura do irresponsavel. Na prisáo, para que o 
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removera1n, longe de 1nelhorar, apresentou-se furio· 

sissimo, no decurso da noute. Descobriram, días de

pois, que, em S. Petersburgo, já un1a vez attentara 

contra utna ca1nponeza; que fora isso cuidadosa

mente abafado; e que, por 6m, continuando a pare

cer de sanidade mental, chegaram a attribui r o de

satino a qualquer occulto e attenuanre in1pulso. 

No palacete da Avenue-Hoche surgiu a infausta 

noticia, trazida por uro emissario do Coronel, que 

o despachou, con1 duas linhas en1 um cartiío, ro

gando ás Snras. l rma e Justa urgente compareci

mento. Quantos conheceran1 a desventurada, pro

rompiam cm vcrdadeiros carpidos. i\'luito se pena

lizou o Dr. Arn1indo; 1nas, ao ver-se sozinho, fugiu 

de cogitar nessc infortunio, voh·endo, ao que o an

dava preoccupando. Tirou do bolso urnas tiras de 

papel; releu-as vagarosan1entc; dir-se hia, que o scu 

espirito se remontava a floridas e azuladas rcgiócs. 

Destas o fez dcscer a presen~a do Dr. Luvirno, e, 

de chofre guardado o autographo, já se conjectura, 

qua! seria, durante largo tcn1po, o n1agno assum

pto, que debater:un. Depois que o cxgottaran1, disse 

o attenro medico: 
- Le1nbro-1ne, que cortei-lhe o fio de intin10 pra

zer; nada de ccrimonias; prosiga na leitura da sua 

carta ; vou deixal-o a isso entregue ... 

- De modo nenhum ! T anto n1ais, que estamos a 

sós, e rcquesto a sua opiniáo, sobre o que eu pri

Yadamentc exan1ina,·a. Eil o: é un1 pocmcto fran

cez, cn1 quatro curtos capítulos, e da epigraphe La 
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plus charn1a11te; uns versinhos, que classifico de n10-
derna bailada. 

Com a concentra¡;áo, que lhe era habitual, absor
veu-se· o Dr. Luvirno naquelle 111a11uscripto, propo
sitalmente escondendo as suas impressóes, ao de
parar co1n as n1uitas bellezas e suavidades, que o fo
ram deleitando. Porfirn, e con1 en1penho, inquiriu: 
- Que1n o auctor? Perguntarei ao proprio? Náo 
creio, que plagiasse; n1as ... niio se ¡neve a modelo 
nenhum ? Nada me encubra, si quer o meu sincero 
parecer. 
- Seja este qua! for, nunca cu seria capnz de un1a 
indignidade li tteraria, de e:d1ibir-lhe lucubra¡;óes de 
outre1n. O que ahí viu, é 1nuito n1eu, o melhor, que 
pude escrevinhar. 
- Pois acceire un1 apcrtado abrai;o ! Affirn10, que a 
delicada J\'l n1e . Desbordes Valn1ore náo lavraria mais 
doces versos. Siio tiio bonitos, qtrc, si n1e tolera u1na 
liberdade. . 
- Esti1narei ouvi l·a . .. 
- O 1ncu incontcstavcl, o n1eu talentoso poeta ... 
estil be111 seria1ncnte apaixonado ! 

Náo pode o surpreso fingir indilfereni;a, e de su
bito enrubesceu. Ante, por¿n1, a calma e o c:n·a
lheirismo do niio curioso interlocutor, co111 singel
leza garantiu: 
- Pois seja a pri1neira pessoa, a queo1 o declaro: 
niuito real, que sin1 ! Diga-n1e agora: acha csse 
1neu trabalho, na altura de un1 dia poder ser offe
recido á 1nusa, que m'o inspirou? 
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- Se1n duvida. Fosse eu a deidade, e teria orgulho 

de o receber, sobrctudo das n.1áos de tiio completo 

pretenden te . 
- O brigado. E , considerando, quanto, aqui na Eu
ropa, 1ne é d iffic il encontrar t11n patricio nas suas 

condi¡;óes, recalcarei tibiezas, proseguindo nesta con

tidencia. Sobratn-lhe requisitos, para me con1pre

hender, e generosan1ente n1e advertir. Sabe, q ue 1ne 

dedico ú 1ninha carreira, que espero p rosperar, e 

que con to con1 o an1paro dos 01eus; clarissimo, pois, 

que, si essa linda e divina Nll le. Oli1·ia enche todo 

o 1neu an1or, náo é pelo dote, que possue . Chcgo 

1nesmo, a ter disso atolein1ado ciun1e : fo lgaria, de 

que fosse pauperrin1a, de que ,·iesse, a de,·er·01~ 

tudo neste inundo 1 Adoro-a! acho-lhe um raro que 

no vestir-se, un1a irres istivel att raccáo nos olhos cas-. . 
tanhos, a 1naior preciosidade naquelles incendiados 

cabellos, e, si ao piano se prende, é para n1im, per

doe-me, superior ú genial !ll n1e. !llalibran ! Ne1n 

pude dar ao n1eu pobre poe111cto sináo esse titu lo, 

recordativo da sua gloriosa conferencia. 

- Notei, quanto é avaro dos seus sentimentos, e, 

dahi, honra-me excessivamente a sua expansáo. Per

mitta-n1e un1 conselho : para cu do ha legit ima oppor

tunidade; náo se ja sofrego; consul te-se com toda a 

frieza, e, depois de be1n decidido, niio guarde re

servas para co1u a sua Exma. erina; mostre-lhe es

ses versos. Con1 o tino tacto, que lhe é peculiar, 

be1n sa~erú ella, co1no ir conversando con1 i\Ille. O li

Yia, se1n que lhe des1·ende o segredo estou1·ada-
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mente, qua! nós, homens, tanta vez o practicamos, 
compromettendo as melhores causas. Esse magni
fico enlace nao tardará! Basta, que náo mcnospreze 
o que !he acabo de lcn1brar. Appellarei, agora, para 

· a sua bondade: niío me reten ha; estou em vesperas 
de viagem ; desculpe-n1e com todos, cxplicando-lhes, 
que náo foi impaciencia, e antes a considera<;áo, do 
quanto devem estar con1pungidos. 

Reengolfado em seus devaneios, náo se fartou o 
Dr. Arn1indo de saborear a delicia da prophecia: 
• Esse magnifico enlace náo tardará! .. E lentamente 
passea va, pelo vasto saliío, co1110 sí construisse um 
plano de futura existencia, e já pertencesse <\ sym
pathica familia d' Archaux. Foi mesmo um largo es
pelho, que1n, lhe reca1nbiando a esbelta figura, o 
fez estacar, reconhecer a impropriedade do seu claro 
terno de casimira, após o luctuoso successo. A pres
sou-se, em ir n1udal-o, por um todo preto, tendo 
extendido o rigor á gravara, corrente do rclogio e 
botóes de punho. Dahi a pouco, saltavan1 do carro 
todos os seus, e rnais i\'l.l le. O livia. O affiicto Coro
nel, no ulti1110 instante, tomara tal resolu<;iío, fazendo, 
com que urna criada corresse, a buscar um chapeu 
e urna comprida capa de negra pelucia: 
- Levem-na ! ... ao menos por esca primcira nou
te ! ... Presten1-mc esse assignalado favor! ... Eu 
sou hon1c1n, e Félicie dispóe de outra resigna<;áo e 
coragen1! . . . Adoec;a-n1e Olivia, e succu1nbirci de 
desespero! . .. Náo a deixen1 continuar en1 prancto ! ... 
Ralhem con1 ella ... con1 severidade ... 
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Na azafama, com que isso foi executado, até se 

esqueceram das luvas da amargurada moc;a; pelo 

que, ao receber as condolencias do Dr. Arn1indo, 

duas maos se apertaran1, coro egual e bem opposta 

gelidez; si de urna se ausentara o calor, ao sopro 

de cruciante provac;iio, da outra reftuira a vida, a 

sumir-se nos reconditos de tuna alma enamorada! 

Em natural soturnez correu o abbreviado jantar. 

Ouvian1-se o tinir dos talheres, e, a espac;os, a in

consola vcl parisiense, que, sen1 poder reprimir sus

piros e lagryn1as, era, en1 carinhosas exhorta~ócs, 

reanimada por todos os circurnstantes. Cedo se re

colheram a aposentos, vindo para o mesmo quarto 

as duas sol te iras. Já se achavam estas no leito, quie

tissimas, quando lVllle. Olivia comec;ou ern solluc;os: 

- T racta de dormir! Curva-te á vontade de Deus '. 

Foi melhor assin1 1 Finou-se rapidamente ! .. . sen1 

nada padecer! ... Antes isso, que depois de casada, 

se ver com filhos ... 

- Oh Justa! Que aziago dia ! Apparece, pela 111a

nhii, o Dr. Luvirno, para nos participar, que scgue 

para táo longe, quando aqui ficarci cu, que náo o 

posso um só instante esquecer ! Amo-o, sen1 que 

elle o suspeite, e deixa-1ne ... sen1 a mini1na cspc

ranc;a ! Certissimo, que tem noiva, que regressa ju

biloso, para effectuar o seu casan1cnro ! Disse-nos a 

todos, e até presente estava esse execrando assas

sino ! En1 tao breves horas, quanto moti\'O de tor

tura! Fecha-se o mcu negro horizonte, co111 a 111inha 

virtuosa crn1ii ... prostrada ! ... para sen1pre ! ... 
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Convindo-lhe disfarcar o efleito da commovente 
' 

fala, foi a ouvinte anin1ando a companheira, fazendo-
-lhe com a dextra repetidos a fagos sobre o hombro; 
1nas, por fin1, escondeu a cabe~a nun1a dobra do 
len~ol, e tan1bem desa tou cm suffocado choro·: 
- Queres entristecer-n1e de todo? (perguntou-lhe, 
con1 n1eiguice, Nllle. Olivia). 
- Foste a culpada 1 Tanto e tanto para juncto da 
infeliz Rose me trouxes te, que, en1 vez de te poder 
suavizar o soffri111enro, preciso agora, que 111itigues 
o n1eu, pois nella desgra~adan1ente perdi un1a inol
vidavel a1niga ! . . . 

Ao cabo de cerro ten1po, u1n confuso languor as 
foi don1inando, (!, por ultin10, um vigoroso somno 
as transportou, para 1nuito longe de terrenas n1orti
ficacóes. Apenas un1a la1nparina electrica as vela va; 

' . 
a claridade, porén1, era suffi.ciente, para q ue real-
~asse ambos esses seductores perfis, evocantes da 
noute e do dia. De feito, os negrissin1os cabellos de 
D. Jus ta fazia n1 especial contraste aos de Nllle. O li
via, que eram ruivos, ainda n1ais cor de fogo, que 
os da sua finada máe, de origen1 norueguense . 
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Duas descobertas 

Ao clarear de 13 de janeíro de 190 1, rendo appa~ 
reciclo un1 coupé do Coronel d'Archaux, para re
conduzil-a, náo consentíu i\'llle. Olivia, de n1odo 
alguni, que qualquer dos seus confortadores se i11-
co1nmodasse, em acco111panhal-a. Revelando recupe
rada posse de si mesma, deixou pre\·erem, que annar
-se-hia da necessaria coragem, para coadjuvar a 
sobrevivente ermá, em rudo que concernisse ás hon
ras pela n1orta e ao paterno consolo. Referindo-se 
ao enterro, declarou, que estava definitivan1ente 
n1arcado para o dia 15, ás 3 da ta rde . Feiros cor
deaes agradecin1entos, despediu-se, com estoica fir
n1eza se reurou. 

Rodeado dos seus, e já de chapeu na n1áo, disse
-lhes o Snr. Paulo Fortes: 
- Co1n esse tetrico e repentino successo, escapou-
·n1e infor111ar-lhes, de que baqueei na lucra . Náo 
tíve logíca, para convencer ao Dr. Luvirno, que ac
ceitassc o nosso dinheiro. Ben1 teso foi o bate-barbas, 
acabando elle, por tapar-me co1npletan1c11te a bocea. 

Ante a expressiva dessarisfac<;:áo da esposa e da 
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filha, desceu a pormenores, ao vivo relatou, quanto 
se passara, e concluiu: 
-Já escrevi a P edro; acha-se en1 can1inho a inutil 
carta. Para 1nim, estraguei papel e tineta: náo creio, 
que um dia !he desponcte o brioso 1nedico, e lhe v<I, 
de 111inha parte, sacar a mini1na som1na. 

Na prüncira opportunidade, e allegando haver 
atravessado toda a noute e1n claro, con1 o constante 
choro da an1iga, e1.1cerrou-se D. Justa. Longe, po
ré1n, de ir conci liando o son1no, foi calladamente 
revolvendo este can1po de raciocinios : 
- Ou a historia con1 a bella rio-grandense, ou urna 
outra identica, 1nais e n1ais se evidencía ! Por isso 
mostra-se refractario a seduc"óes; 1nesn10 que !has 
dardeje un1a excepcional Olivia ! Que se importa 
com o dote, prendas e formosura desta? Co1no 
Jen1brar-se-hia, de reparar um pouquinho en1 niit11? 
Talentoso, instruido, habilissimo, escuda-se no pro
prio valor, e, 1nui provaveln1ente, rende fidelidade 
a un1a incon1para ve! e abastada noiva ! Para que, 
pois, tolerar, que o galardoen1,' dever favores pe-

. cuniarios a 1neu pae? Nem pas1110, de que, aqui en1 
casa, te in1e e111 tudo encobrir ! J\llas a prova, de que 
existe fundamento e111 qualquer ignota vencra~áo, é, 
que Olivia disso está persuadida, sem rebu~o mo 
affinnou ! Nao lho foi elle incutindo, ein plena e ge
ral conversa? Con1 que fi1n? Naturaln1ente para, 
be1n etn tempo, ir sobrestando nas expansóes, nos 
desembara~os da enthusiasta ! E certo é, que a lan
"ºu e1n angustioso desanimo! J\llinha pobre cabe~a 

© Biblioteca Nacional de España



A MAIS ENCANTADORA MULHER 369 

estalla! Co1no soffrerei, que ten ha de pertencer a 

u tna outra? Para que veiu a P ariz, si me náo pode 

amar, si possue táo in,·ulneravel resistencia? Desdi

tosa Justa! de que te serve urna regalada vida, que 

tantas invcjan1, si, ao arderes en1 un1 aflecto, assin1 

táo intenso, náo conseguinís o teu maior desejo ~ 

Quando pensaría eu sentir o supplicio de Tantalo? 

E que liberrimo por aqui ficasse; onde a duYida so

bre a rninha triste sorte, desde que ao meu lado as

son1ou táo rutilante r ival? 1\1ais alguns n1ezes, e e lla. 

rica, bonita, admira,·el pianista, e sobretudo co1n o 

cora~áo á flor do que diz, alcan~aria facillimo t riun1-

pho ! 
E as lagryrnas lhe forarn rolando, urnas sobre ou

t ras, silenciosa1nente, até que um náo procurado, 

nias a,·an<;ante torpor, pouco e pouco, as enxugou. 

Náo lhe reapparecendo a filha, n1au grado o adcan

tamento da hora, resolveu D. Irma chegar ao tran

quillo recinto, para dexpertal·a, e dizer·lhe, que se 

preparasse : 
- Sáo n1a~adas (murmurou-lhe ao ouvido); rnas le

,·anta·te; núo pode teu pac tardar muito; é de rigor, 

que visitemos a gente do Coronel . . . 

- Quem rcccberá o Dr. Luvirno? Já honte1n nác 

aturou o nosso de1norado rcgt·esso, e se escapiliu: 

para boje o for~arn1os ao rnesn10. achando-se elle 

prestes a partir, nada tetia isso de gentil. Q_ualquer 

de nós devc d istrahil-o, e, con1 franqueza, por nba

lndissima, optarei por tal incun1bencia. ..\ccresce. 

que i\ rmindo continúa eni falt<l; si ta1nbcm, de~ta 
24 
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segunda vez, lá náo for, será, con1 justi<;a, acoimado 
de indifferenca . , 

- Lembras co1n acerco; que alheaLnento de luna
üco ! Encafua-se a escrever, e de todo se esquece, 
de que ha, etn sociedade, varias obriga<;óes a cu1n 
pnr. 
- Leve-o e1n sua companhia, minha n1áe; arranje 
para a 1ninha ausencia a 1nelhor desculpa, que lbe 
occorrer. 

Parada a car ruagem, nem o Snr. Paulo se apeou, 
porque logo mulber e filho lhe foran1 ao encontro, 
seguindo os tres para o Boulevard Hausn1ann . Pouco· 
depois, estava no saláo D . Justa, revestida da n1aior 
dignidade, vagarosamente passeando para lá e para 
cá, repetindo-se un1 d ifficil papel, recompondo toda!; 
as suas ideas. Ao ser introduzido· o Dr. Luvirno, era 
perfeita a fleugma da extraordinaria joven, q ue nem 
1nostrou contrariar-se, quando ouviu esta adverten-

. 
c1a : 
- Honten1, respeitei un1a data n1ortuaria, de pun· 
gimento para a sua fan1il ia; boje, apenas a qui estou, 
para que n1e dispe11sen1 do jantar. Espera-1ne, <lS 
o da tarde e1n poncto, um professor da Faculdade 
de i\'ledicina. \ T an1os assistir a urna rara opera¡;áo 
. . 

c1rurg1ca. 
- Urgindo o te1npo, náo o devo encurtar em puens 
acanhamentos; ao contrario, aproveitando-n1e des te 
optin10 e nsejo, de nos acharmos a sós, garanti r
-lhe-hei, que 1neus paes al tamente o considera1n, 
com desinteresse o estitna1n, e con1 sinceridade fa-

' 
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zem votos pelo seu feliz futuro. Táo exacto é isso, 

que nen1 me constranjo, si lhe d ir ijo este singello 

pedido : niío deixe esta capital, scm que os penhorc 

com a confianc;:a, de lhes annunciar, ao menos re

servada1nenrc .. . a sua verdadeira situacáo de noivo. 
' 

Imagine, em que vexativa surpresa se debateriam 

elles no mornento, em que, por acaso, rudo viessem 

a saber, por intermedio de outros, mais privilegia

dos, que o escutaran1 da sua fidedigna pessoa 1 Por· 

que assim procede, doutor, si a1nbos se esmeraro, 

ern copiar th ia Lucia e thio Pedro na amizacle, que 

!he consagrarn ? 
- Passo a redarguir, por me parecer, que a sua in

te rrogac;iío equivale a tenninante epilogo. Si laboro 

cm engano, continuarei silencioso . .. 

- Disse-Jhe o essencial. 

-Tanto melhor, pois que, a proposito das balelas 

do Sor.· Dron1ilclo Botelho, j¡\ seus sensatos paes ben1 

\·erificaram, quiío longe dos mares de casamento 

navego, e, dahi, toda a 1n inha nova tarefa se lin1ita

ria a repisar, que de tal náo cuidarei, sináo depois 

que me sinta independente . 

- P ensa corn juizo, 1nas d igne-se de cxplicar-lhes 

isso mesmo: que o scu consorcio náo pode ser, ape

nas chegue ao Río de Janeiro, que dependerá da sua 

prospcridade n1onetaria. Doe-n1c, que niío os co

nhec;:a, ha n1uito n1aior te1npo: te ria certeza, do 

quanto siío circu1nspcctos, de modo nenhum curio

sos. Esse rcceio, de que, 1nais tarde, se contriste n1 , 

por niio havcre1n sido conten1plados, na n1esn1_.ª- ..... 
, \t'- '"·' "' . .:j ... ~ •,,. 

!'! ¡ :::. 
.o ; • 
·~ , __ . 
~ •. u.,. 
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grac;:a de qualquer vaga participac;áo, é todo, todo 
meu. 
- Que lhes poderia participar, si náo sei de noiva 
alguma, adejando en1 minhas pro1nessas. Protelac;:áo 
presuppóe a existencia de u1na incognita, que obsti
nadan1ente escondo, o que é fa lsissitno. Affiigen1-1ne 
tanto mais esses boatos, quanto se1npre evito quaes
quer pretextos, para que sur¡an1. 
- Dou-lhe pron1pta satisfacc;áo : ousei abhorrescel-o 
com o n1eu indiscreto pedido, porque o doutor a 
uma distinctissima pessoa, incapaz de 1nentir, e pe
ran te mais ouvintes, confessou o 1norivo da sua ur
gente v1agem. 
- Disse eu a pura verdade : lá estáo, a m e recla
mare1n, a minha clínica, livros e negocios; in1agina, 
para un1 pobre, qua] sou, mais imperiosa deidade, 
que tudo jsso: S i, en1 translato sentido, n1e valí da 
expressáo noiva, no ren1ate de un1a das IT1i nhas fa. 
las, en1 casa do Snr. Coronel, nunca n1enrei, que, 
ao serio e ráo ao pé do que significa, ton1asse1n esse 
rerino. Quanto a seus paes, con1 ourros ele1nenro:; 
para melhor me co1nprehenderem, si de rnim ou
vissem a trivial 1netaphora, rir-se-hiam, se1n se len1-
braren1 de repeti l-a, á guisa de inforn1ac;áo sobre a 
n1inha in1minenre n1udanca de estado. , 

In1pedindo, que o seu intin10 regosijo de ieve 
rranspirasse, julgou D. Justa, que lhe cumpria vir 
em auxilio de ráo nobre espirito, e, con1 rara intel
ligencia, foi desviando a conversa para o con1pro-
1n isso, que o aguarda,·a. P oucos rninutos 1nais, alli 
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esteYe o doutor, e, parrindo, náo póde prever, que 
a reflectida jo1•en ficasse entregue a este solilo-. 
qu10 : 
- Olivia apanhou · a nuvcn1 no ar ! Agradou-nie a 
categorica defesa, que ainda resoa por esta sala. Si 
fe1ninina al111a habita dentro daquelle vazio corac;áo, 
será a da prodigiosa e fallecida cantora, por quem 
o vi total e cntranhadan1ente abrasado; n1as dessa 
náo tenho ciumes; reverenciando-a, ensaiou-se elle 
no alto culto da n1ulher, que conseguir vencel-o. Fiz 
un1a grande descoberra: é fóra de duvida, que está 
be111 e bcn1 livre ! Que ao n1enos táo doce crenc;a 
1ne empreste for1tas, para o terrivel 111omcnto, e1n 
que n1e deixe, em que se encan1inhe para bordo! 

Nada de importante occorreu, por occasiáo de 
janrarem. Tudo se reduziu á 111ais commum rroca de 
noticias: os que haviam chegado do Boule1·ard Haus
n1ann, comn1cntaram as desola~óes, que por 1<1 pai
ravarn; a que em casa se prendera, tamben1 contou, 
a largos corres, a sua rapida palestra con1 o Dr. Lu
virno. Antes que as lojas se fechassem, de novo sa
hira1n D. l rma e o 111arido, para a encon1111enda das 
coroas. que remetririam, en1 saudosa hon1enagen1 á 
infeliz. Rose, e as duas remanecentes figuras se in
volveram em urna scena de edificante fraternidade. 

Táo n1elancholico andava o joven diplon1ara, que, 
á vista do que lhe fora suggerido, pediu a D. Justa, 
que lesse o poemero La plus charnzante. Cada linha 
foi minuciosan1ente csquadrinhada, sobre cada pe
riodo pousou un1a particular reAexáo : 
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- BravissiLno ! Serei essa vaporosa, essa ideal crea
türa, que táo lindamente pintaste? 
- Náo brinques, que o n1eu hun1ano peito trans· 
borda 1 Cre, que 1ne sinto desgostosissin10 ! Tudo me 
diz, que, nesse anjo sen1 par, jamais excitarei, quer 
reciprocidade de affectos, quer s incero prazer, de 
que seja por n1in1 adorado! 
- Que desalento ! Longe estava eu de ouvir de ti , 
no verdor dos annos, táo grave confidencia! Va-
1nos ... quem é essa mos;a? . .. Residirá na cidade, 
en1 que trabal has? . . . 
- Náo 1ne perguntes 1nais nada 1 Só desejo, que 
nunca votes a hon1em algu1n 1netade do arroubo, 
que tributo a essa visiío celestial 1 

- Para que n1e déste a fer os teus versos, si des
confias de n1im ? Ton1a-os, n1ettc-os sob segura 
chave, se1n medo de que eu volte a nisso falar ao . . 
meu proprio travesse1ro. 
- Náo te zangues. Excellente ern1á sempre foste, 
e bem to agrades;o. Prouvera a Deus, que patroci
nasses a minha pretenc;áo, dcscobrindo meios de 
persuadir a essa beldade, quanto ser-lhe-ha in1pos-
sivel encontrar, quem mais a a111e ! _ 
- Perdeste o siso. Queres em min1 urna grande 
alliada, e me occultas o principal. Con10 julgarei, si 
a tua aspirac;áo é tun pritnor, ou u111a colossal lou
cura, de que te devo arredar? 
- Loucura ? ! Pois haverá 1naior sabedoria, que ser 
enthusiasta dessa encantadora parisiense? Admiro
-1ne, de que náo hajas por ti mesma decifrado; 
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poupar-n1e-hias o natural vexan1c de u111a confis

sáo' 
- Tractando-se de urna determinada pessoa, para 

que, a es1no, declinarei urna serie de no111es? Nem 

me assustes, coo1 a hypothese, de que o verdadeiro 

te obrigue a corar. 
- T eria desmedido orgulho de proferil-o, si hou

vcsse notado, que ella de 1nin1 levemente se preoc

cupa. Mas náo me illudo 1 Si 1ne agasalha na ama

bilidade da sua fina educa¡;áo e luminoso espirito . 

náo supponho, que, longe, torne a scismar, em que 

exis to ! Reconhec;o, que n1e tenho apresentado, ben1 

a despeito 111eu, n1uiro abaixo do que reahnente soú; 

accuso-me, promerto-n1e vir a ser menos modesto: 

mas qua! ! encho-1ne ainda de 1naiores receios . .. e 

11ivelo-1ne aos rapazes de fraqu issimo preparo, de 

problen1atica vivacidade ! 
- Si estás táo perigosamente ferido, descerra-me de 

todo esse veu ... Occultará elle a minha graciosa 

a1niga ... O livia d' Archaux? 

- Adivinhaste ! . .. é a luz dos n1eus olhos ! o ar que 

respiro! a musa dos 1neus ,·ersos ! a pulchritude por 

excellencia ! 
Ao exclamador atirou-se a surpresa er111á, e deu

-Jhe un1 longo, um estre'irado abra¡;o, cheio de 

acquiescencia, applauso e encorajamento. l\1oderan

do, porém, csse primeiro in1peto, observou-lhe, con1 

fraternal intonaciío: 
• 

- Bem calculas, quanto é ella, a todos os tirulos, 

urna noiva, que náo pode, que nao <leve ser con-
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quistada de subito. Acho, francamente, que lizcste 
brilhantissi1na escolha : fosse eu ho1nen1, e gostaria 
dessa feiticeira, que reune os nJais appreciaveis re
quisitos. Si 1ne quercs, entretanto, in11niscuir nesse 
n1elindroso assedio, serú sob a expressa clausula, de 
contcres acodamentos e da 1naxima confianca e1n • • 
n1in1. Attende, agora, ao que te passo a sublinhar: 
si os D'Archaux teem o scu justo amor-proprio, ze
laremos nós pelo nosso; venha eu a capacitar-me, 
de que a victoria te é defcsa, ou nlesmo deprimente, 
junctar-te-has aos Forres, definindo-te un1 brasileiro, 
g uc herdou o sentin1ento da n1axin1a dignidade. 
-Juro-to! 
- Está fe ita a a llian<;a ! Guardarei a cua composi~áo; 
\ 'OU planejar, por onde marcharemos. 
- Nada, por ora, descubras a nossos paes. Náo é 
deslca\dade, e sim ... 
- Com certeza : estas lucras só devem ser contadas, 
quando lhes possan1 dar prazer, e niío alarrnal-os. 
Precisas, por isso 1nes1n o, corrigir os teus ares de 
tresnoutado, que já se ian1 111ettendo pelos olhos dos 
1nais ccgos. Náo fosscm a prescn~a do Dr. Luvirno, 
o rebulli~o coro a magna festa, e ultimamente o as
sassinato de Rose, e elles exrranhar-te-hiam, pois a 
niim n1e náo illudiste. 
- Pá de cal no preterito ! Avalia do futu ro, por 
este presente:: sinto-1ne táo esperan~ado, que até já 
111c pede o corpo um pequeno passeio ! 

E correu, a ir buscar o chapeu e o sobrecudo, ao 
passo que D. Justa ficou reflexionando na importan-

, 

( 
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cia dessa segunda descoberta. Fora1n raes medita

<;óes interrompidas pelo Dr. Armindo, que, antes de 

sahir , julgou do seu dever 111ais este detalhe : 

- Náo quero, que me venhas a taxar de 111au sol

dado. Pre,·ino-te, de que afóra nós dous, um ter

ceiro sabe da 1n inha paixáo : é o Dr. Luvirno. 

- Co1uo lha revelaste? 
- i\lostrando-lhe, hontem, essa poesia, a fin1 de co-

l her o juizo do auctorizado critico. 

- Que te d isse? 
- Classificou-a de esplendida! Tanto cavaque<lmos, 

que . .. terminei por desafogar-1ne ! Em boa hora, 

pois accentuou a vantagem, de te inteirar do n1eu 

marryrio, so.:correndo-n1e da tua interveni;áo. 

-E depois? 
-Foi tudo 1 

- Bem; náo te demores; pass a e1n frente da casa 

dos teus suspiros; mas deixa-os todos sob a varanda 

de Julieta; náo 1ne tragas um unico para aqui ! 

Lá se foi o sy1upathico enamorado, para longe de 

quem se afundou neste monologo: 

- Que tumulo ! Que homem perfeitissimo ! Ha bem 

pouco, esteve a conversar con11n igo, livre de teste

n1unhas, e nen1 un1a leve allusáo, já ao poemeto, já 

a quanto ouviu ! Emfin1, elle, que aconselhou Ar-

1nindo a 1ne vir pedir auxi lio, certan1ente náo ama 

Olivia ! Que mitigante balsan10, que deliciosa am

brosia, para o n1eu peito soffredor ! 
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Discussao entre amigas 

Recolhida ao seu guarro, foi D. Justa niudando de 
roupas, con10 si deferisse <lS solicita<;óes da habitual 
hora de repouso. Ben1 pensativo, entretanto, lhe an
dava o espirito, que logo a trouxe para juncto da 
secretária, e !he suggeriu, que, com apuro, copiasse 
o bonito poerneto. Si clara e uniforme era a leura 
do ermáo, a della, reunindo em alto grau esses dous 
i1nportantes predicados, maravilhava pela nitidez, e, 
dahi, ao lindar o trabalho, tinham aquelles versos 
ganho tnn novo colorido e rnais capitosa fragran
<:1a. 

Ao levantar-se pela 111anhá, len1brando-se, de que 
o funeral de Nllle. Rose apenas se elfectuaria na 
tarde seguinte, entendeu náo desperdi<;ar preciosos 
momentos; preparou-se com antecedencia, e, ao par
tir o Snr. P aulo Fortes para a rua Poissonniere, 
pediu-lhe, que prin1eiro a deixasse no Boulevard 
Hausmann . 

Pesarosas ainda continuavam Miles. f'é licie e Oli
via ; em ambas, sem en1bargo, transparecia un1 pre
nuncio dessa resigna~áo, que se restabelece, após 
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un1 facto consuromado, irren1ediavel. O proprio ve· 

lho militar j<i se mostrava mais communicatiYo, e 

até referiu á recem-chegada as noticias, que lhe n1i

nis traram sobre o Snr. Yvo. Contido e1n camisola de 

fon;a, e de todo ainnesiado, quanto ao cri1ne, prosc

guia elle num loquaz delirio, que inteiramente se re

porrava a scenas de infancia e juvenrudc, succedi

das en1 S. Petersburgo. 
O silencio, que, pouco depois, se extendeu, fez. 

com que o grupo se dispersasse: encerrou-se o Co

ronel, a percorrer a atrasada correspondencia; foi 

para a can1ara ardente Mlle. Félicie, a velar os restos 

1nortaes da ern1á; D. Justa, a convite de l\11le. Oli
via, ao aposento desta subiu, e ahi se embeberan1 

en1 considcracóes sobre a horrenda faralidade. Ne1n 
• 

sabian1, que rnais dissessem, qu<1ndo assi1u suspirou 

a sensivel parisiense: 
- Adeus risonho passado 1 Converreu-se esta mo

rada em eterna mansáo de tristezas! 

- I~astimo ta1n anho abatimento. Esforcta-te, para 

que a desapparecida alegria pouco e pouco se reins

talle nesta illustre casa. Quando resurgir, muito te

remos, que conversar .. . muitissimo ! 

- Fata, minha Justa, se1n receio de n1e i1nportuna

res. Crc, que te attenderci, con10 si estivesse cn1 

descuidado lazer. 
- Nao faltará occasiiío. O que desejo segredar-te, 

requer, que brilhes com toda a tua antiga paz de es-
. . 

pinto. 
- Sinto me conformada com cssa brutal desgracta, 

© Biblioteca Nacional de España



380 A MAIS El'CA:<TADORA ~IULHER 

e con1 as minhas acerbas contrariedades. Acho 
niesmo, que me prestarás bom serYi~o, si 111e des
viares para qualquer outro assun1pto. 
- Núo, de n1odo nenhum conve1n, que nos interro1n
p:un, quando com elle nos occuparmos. Deixernol·o 
para n1elhor ensejo; a todo o instante pode a tua . 
presenc;a ser necessana. 

Taes pala\Tas levaram i\llle. OJi,·ia ao botáo da 
ca1npainha electrica. Acudindo urna das criadas, pre
veniu·a, de que iría descanc;ar, e de que só volvesse 
a dexpertal-a, ás 2 da ta rde. Fechada <l chave a 
porra do quarto, convidou a visitante, a que juncri
nho se senrasse, no pequeno divan fronteiro á can1a, 
e disse-lhe : 
- f\ qui me tens, para urna rua socegadissima ou
\'Ínre. Comeca . 

• 
Do bolso do vestido tirou D. J usra o poe1nero, 

que niío rinha ne1n dedicatoria, nem o no1ne do au
ctor, e, nestes termos, o exhibiu: 
- Já que ligas tanto aprec;o a curras linhas, i1nmerge
·te ncsse caro elen1enro! Avalia, sob que 1narrela
das n1e puzeram a cachola ! Pertencem á lavra de 
um patricio teu, que parece amar-me louca1nenre ! 
Por ser mais inrelligivel a niinha lettra, re preparei 
esta cdic;áo de luxo. 

Si a insigne pianista sobresahia por grande con1-
pctencia na 1nusica, ran1be1n in1mensa1nenre sabo
reava a linguage1n rhyrhn1ica, sendo o scu dilecto 
genero, o que consiste e111 un1 lyrisn10 natural e mi
moso. Accresce, que era dotada de force, de fiel 
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memoria poet ica : retinha de cór muitas das applau

<lidas composi<;óes francezas, e, ao repetil -as, pode 
riam, com seguran<;a, ir escrevendo, quanto escucas

sern ; nao se lhe ootava1n esbarros, un1a falha, un1a 

substituicáo de vocabulo ! 
• 

Desde a primeira estancia, a sua physiognomia 
illuminou-se, e a sua curiosidade foi vivamente artra

hida : já num le,·e descerrar dos labios, já num con

cordante confranger dos olhos, já num cadenciado 

vaivem da cabe<;a, se lhe desenhavam as agrada veis 

impressóes. Inequivoco, que havia fruido o deleite, 
que se craduz por genuina pena de chegar n1os ao 

tin1. Nu1n asso1no de enthusias1no, de esquecimento 

pelo cada ver, de quen1, alli perco, náo 1nais cobi<;aYa 

os contingentes gosos desee n1undo, abra<;ou urna e 
. . 

mu1cas vezes a amiga: 
- J.\.dmiravel ! Originalissin10 ! Conto con1 urna co

pia, e, bem cedo, sem omittir un1a simples virgula, ce 

reci tarei toda esta arrebatadora declaracáo ! Destino-, 

-lhc elevado logar no n1cu repertorio ! 
Se1n q ue algo pron1ctcesse, respondeu-lhe D. Jus

ta, co1n meiguissimo se1nblance: 
- Reparaste, em que intricada teia n1e enredara1n 

. . . 
a n11m, inerme insecto, que nunca sussurrou para 
habitadores do parnaso? O peior é, que se tracta 

de un1 cora<;áo de ouro, de uin sadio e elegante 

n10<;0, ao que, pelo menos, sinceramente se n1c ati
gura. E . .. que 1nais rclatarei cu? .. . 
- Tudo ! Será 1norivo, para que nos escreite L1111 

maior apego ~ Se-n1e franca: pensas. que, afóra o 
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seu litterario merito, seja um cavalheiro, nas condi
cóes de te tornar feliz? • 
- Bem percebeste, que lhe náo nego, o que n1e pa
rece inconcusso. Sin1, é de honrada fami lia, cen1 
sotfrivel posi<;áo social, possibilidade de n1elhora . .. 
- E bonito? Que 1nais podes exigir? ... 
- Puro embara<;o de Han1let, no celebre monologo: 
ignoro ... como solver o problema! .. . e pela sin-
gella razáo, de que, infelizn1cncc ... náo an10 ao 
n1eu rcspeitoso apologista! 
- Ten1 dó do desgra<;ado ! Porque, con1 essc des
prezo, arrefeceres camanho devotamento? Nutrirás, 
acaso, injustifica veis preconceitos, contra quen1 náo 
for .. . teu concerraneo? · 
- Q.ue lembran<;a ! Bem receava qualquer sofregui
dáo rua, ou que nos viessen1 perturbar. Ergui a pon
ccinha de utn veu, e já recusas reflectir em todas as 
circumstancias d0 1neu atribulado espirito! Deverei 
suspender o mcu romance, como o fazem os jor· 
naes con1 os folhecins? 
- Náo cenho a menor pressa. Que ordenas? 
- Rogo·te, que releias, n1ui pachorrentamente, esse 
poemeco, que canco 1ne incommoda. Depois ... con-. 
1111uare1nos. 

Passou l\111e. Olivia a obedecer, e, convencida, 
concluiu, con1 vivacidade: 
- Divisei novas bellezas! Que indon1ita paixáo, e 
que ternura em descrevel-a ! Nem soffre duvida, que 
desn1edido seja o ceu desvanescin1ento ! 
- Assim opinas, porque te esqueccs da minha in· 
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ditferen~a, por quem raes finezas arrulha ... sen1 

produzir-me levissimo anceio. 
- Coitado! Que te fez elle, si !he rcconhcces as. 

qual idadcs, que mencionaste? 
- E si for co111pleta a 111inha revela~áo? . . . Dar-n1e-

-has inteiro credito? 
- Nen1 se discute. 
- Pois fica certissima, de que nunca fui a gloriosa 
inspiradora, de quanto leste! Nem de,·es procurar 

urna outra linda musa, que náo seja .. . tu mesma! 

- Eu? ! Si Félicie já evitou un1 senhor, e a infeliz. 

· Rose foi immolada por esse a lgoz, juro-te, que, e1n 
todo o rneu vi ver, ainda 1ne niío achei ante ncnhun1 

olhar supplice ! . . . nenhu1n ! . . . Ninguem, 111elhor 

que a minha boa Justa, poderá suppor, qua) seria 

a excep~áo, do meu vehe1nente desejo ! 
- Perdoa-me um consclho: risca, para ºsempre, da 

tua idea, que1n a subjuga, me disseste, que está 

noivo, e sabes, que náo cardará, a partir para tiío. 
longe ! Concede um generoso surriso a esse fanati

co, para que1n és urna perfeita divindade, un1 proto

typo de tudo, que existe de bom, de bello, de om

nipotente! 
O modo, pelo qua! D. Justa proferiu raes pala

vras, e todo o seu gesticular de a1nistosa prece in

fundiran1 confian~a no espirito, de quem, por 1nuito 

tempo se conservou n1edicativa, até que, con1 frío. 
desintcresse, inquir iu : 
- Con versaste co1n esse ce u protegido? 
- Naturaltnente, que sin1. 
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- Conhecel-o-hei? 
- Devida1nente? ... nao o presun10, por ser 1no-
desto, e ter medo de incorrer no teu desagrado. Si 
de todo pobre nao é, 111elhor definida tan1bem está, 
por essa face, a tua superioridade, parecendo-111e , 
que, pundonoroso, ainda mais se retrai, pelo facto ... 
de amar-te a ti, e náo ao teu dote. Obvio é, o por
que se veiu acolher aos meus tao graceis bons
·officios: propalas, que n1uito gostas de mini, que 
sou a primeira entre as tuas can1aradas .. . 
- 'fenho-te em tal conta; por isso, e son1ente a ti , 
confessei, quanto sen tia .. . por esse n1edico. 
- Tanto 1ne recordo, que, nessa n1esn1a noute, 1ne 

informaste, de que era u1n assentado consorcio, 
quem o chamava, con1 a 1naior pressa e contenta
mento. Nao te agastes, agora, co1n esta n1inha per
gunta : que ·mais aos teus o lhos poderá ser esse ho
n1en1, sinao un1 an1avel, talentoso e instruido via
jante, de quen1 formas superficialissiino conceico, e 
que apenas te enlevou com o pri1nor de un1 dis
curso? 
- E que sei eu, desse outro encapotado? Só caber-
-n1e-ha concordar, en1 que tange 1nagistral111ente a 
lyra. 
- Eleva-o u n1 pouquinho mais; nen1 tenho escrupu
los, em consideral-o digno da tua benevolencia . Dou, 
entretanto, por finda esta infructífera incerl'enc;ao, 
sen1 que da minba bocea se. escape o non1e do re
jeitado. J>ara que o conheceres, s i 1nuito out ro é o 
teu anhelo ' Guardarei estas folhas, que te náo co1n-
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movera1n, até que as possa, con1 o original, resti· 
tuir ao seu dono, co1n o meu hun1anitario aviso, de 
que náo prosiga no encal~o de táo irrealizavel chi
mera. 
- E se1n 1ne declarares, quem esse n1eu adorador 
seja? ! Obrigadissi1na, Justa! Exrranho o reu procc
dimento ! Em identicas circumstancias, seria eu in
capaz de i1nital-o ! 
- Náo du\•ides da Lnjoha lealdade. Queres urna pro
va, de emn1udecer-te? Eil-a: quando te apresentei 
ao Dr. Luvirno, já, de ha 111uitos mezes, o apprc· 
ciava, j<1 aos seus cuidados nlcdicos n1e tinha eu 
propria entregue, já, quasi diariamente, havian1os 
discutido sobre diversos assumptos, e, antes de ap· 
plaudil-o ncssa conferencia, que tamben1 te fasci . 
nou, cm segredo ... o ama va! ... co1n todo o fe r,·or 
da 1ninh'alma ! ... Ao me co1nn1unicares o teu es· 
pontaneo affecto, tive eu, por ventura, u1na só ex
cla1na~áo de magua? Longe disso, callei-rne ! e as
sin1 te correspondessc elle! curvar-me-hia a esse 
reciproco in1pulso ! Para serenar a minha conscien
cia, b11stava-mc o nobre con solo : escolheu optin1a
mente, a n1ais privilegiada das minhas amigas! Já 
,·es, que esti,·en1os ambas na 1nesma situa~áo, anra
hidas pela n1es1na rutilante luz, se1n podermos con
quistar o n1es1no fugitivo espirito! ULna só differen<;a 
nos distingue: és n1uito 111ais fe liz! dispóes de un1 
paladino, que por ti quebrará duras lan~as ! ao 
passo que cu . .. apenas terei de continuar, em si
lencio, a n1inha negra sorte, por me ter abandonado 

25 
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a esse en1briagante sonho, que de todo n1e escra
vizou ! 
- Viera1n, minha Justa, as tuas palavras apagar ein 
minha in1agina<;áo o fogo, que esse excepcional se
nhor nella accendera . Será, porém, possivel, que 
essa poesia e quanto 1ne contaste sobre esse inco
gnito signifiquetn qualquer pre1neditada represalia 
contra mini? Estava, e estou innocente : nós, n1o<;as, 
ternos o direito de aspirar a posse de um cavalhei
ro, que suppo1nos livre, e nem decifran1os, o que as 
nossas amigas entendam esconder nos recessos do 
seu senti r. Se alguen1 deve ser a accusada, serás tu, 
pela tua excessiva reserva para com1nigo ! 
- I111aginaste, que te houvesse nientido, extractando 
paginas de un1 qualquer livro, e urdindo Lnn infan1e 
ardil? Co111 certeza, 1ne náo emprestarás tal cora
gem ! Sob palavra de honra, ha um joven, repito· te, 
que as co1npoz, que te préza 1nuito acin1a, do que 
a sua inspira<;áo pode expressar ! Por disso saber, 
náo trepidei, em to referir, ne1n inesn10 durante esta 
epocha de pesadissimo lucro! 'fáo nial nie retri
buiste, que nao irei 1nais longe ! Quanto te adduzis
se, apenas serviria, para que 1nelhor te precatasses 
contra un1a vingativa .. . e falsaria 1 

- Porque, querida Justa, náo sere1nos nós un1 1110-
delo de intimidade ? Perdoa a 1ninha itnpensada sus
peita ! Declara-1ne, que1n é esse . .. tin1orato 1 

- Sejan1os unidissin1as ! i\'las j<1 te avisei, de .:¡ue 
detesto atfogadilhos ! Com que fin1 urna entrevis
ta, cheia de !acunas? Para, depois de nos separar-
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1nos, ficar cada urna de nós a admittir, que náo foi 
assás debatido tun dado poncto, ou que deu-se o 
proposital esquecimento de um detalhe? Náo, náo 
farei isso, e previno-te, de que, si o Dr. Luvirno 
regressa ao Rio de Janeiro, náo creio, que seja para 
se casar, nen1 que tenha noiva. Nunca recebi delle 
a minin1a prova de affecto; si vou continuar no mcu 
culto, será sen1 esperanc;as de successo ! Ch ego hoje 
a m~ arrepcnder dessc perfeito desvario, e de ter 
deixado o corac;áo se atravessar de táo fundas rai
zes ! Foran1 estas crescendo con1 os dias, as succes
sivas palestras, os mczes, e até con1 a correcta so
ciabilidade desse inaccessivel, que fa la-me ... con10 
si falasse ... ou á ininha máe, ou a meu pae ! 
- Assevero-te, ainda urna ,·ez, que náo poderia eu 
adivinhar, e que dahi se evolaram as minhas aspi
racóes. Honrarci a nossa amizade ! Grande será o , 
n1eu jubilo, no dia cm que n1e com1nunicares a tua 
final victoria . T áo posi tivamente desliz esse 1no1nen
taneo castello, que te pergunto: disseste-o, a quen1 
quer que fosse ! 
- De modo nenhun1 ~ 
- Agradecida! Posso agora, co1n toda a tranquilli-
dade. saber o nome do 1neu atrevido. Nota, poré1n, 
que 1ne reservo a regalia de seguir, ou náo, o que 
suppócs magnifico : en1 assun1ptos de amor, só a in
teressada ¿a soberana a decidir. 
- Sen1 duvida, e tanto 1nais, que exaggeraste, o que 
te disse: náo te affirn1ei , que seja un1 esplendido 
partido; 1nas comprehenderás, que, tractando-se, ele 
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que1n n1e n1erece particular esrin1a, náo o poderia 
achar, nem n1ui to feio, nen1 n1ui ro indigno da tua 
bondade. Quem escreveu o poen1eto, que te é de
dicado, é u1n doutor e1n leis, con1 principio na car
reira d iplomatica ... 
- T eu distincto ennáo Annindo? ! 
- Elle mesn10. Nada 1ne pron1et tas; ha 1nuito ten1po 
de pensareJn, de se entenderen1; cs táo a111bos apre
sentados, e eu me retiro. Si queres, desde já, con
servar esses versos . . . expor-111e-hei ás reprehensóes 
do auctor, cedendo-os .. . por un1a rua photogra
phia ! 

Corando desusadan1ente, foi JVllle. Olivia escolher 
LHU dos seus 111elhores retratos, e, ao realizar a tro
ca, tartan1udeou com genti leza : 
- Só para te provar a n1inha boa n1e1noria; verás, 
e1n nosso proxi1110 encontro, que re declamarei ro
das as estancias, sen1 esfor~o, sem possibi lidade de 
erros. 

De novo en1 sua casa, ia D. J usta 111udar o traje 
de lucto, quando lhe deram a noticia, de que D. L u
cia havia escripto. Com prazer tomando da carta, 
seguiu para o seu quarto, e, ahi , a foi percorrendo, 
salreada1nente, até que se prendeu a este periodo : 

" .. . Pedro, depois que pagou a orden1 ao pro
prio Snr. Tourinho de Brito, cahiu en1 palestra, por 
ter descoberto, quanto este conhece o Dr. Luvirno. Já 
preves os calorosos elogios; n1as q ueres ficar pas-
111ada? In1agina, que lü se váo annos, que o cari
doso n1edico, sen1 a 1ncnor jactancia, sen1 que nunca 
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de tal nos prevenisse, sustenta, \'este e esml!rada-
111ente educa urna orphan, cuja pobre n1áe falleceu 
e1n u1na infennaria 1 Pedro appreciou inuitissin10 o 
Snr. Tourinho, apenas lhe cxtranhando a opiniáo, 
de que o doutor tc1n pela galante n1ocinha exces
sivo ciun1e, e de que tal vez a estrague, por chamal-a, 
a cada passo, Pr~nceza, em vez do simples nome, 
Brisalia. Nlas sobre tudo isso, minha Jrma, pec;o-re 
silencio; para escarn1cnro, sobra-me o debique do 
casa1nenteiro Snr. Dro1nildo ... » 

Descuidado canta o passaro, guando cruel baila 
o faz rolar da arvorc: abatido o seu contenta1ncnto, 
ben1 triste a leitora gcn1eu a scnrensa can1oneana: 
u O cora~áo presago nunca mente!• . 
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XXII 

Despedidas e saudades 

Vian1-se, no caes de Bordcaux, na n1anhá de 20 de 
janeiro de 190 1, 1uuicos viajantes, pro1npros a con1ar 
o transporte, que, pelo Gironde, desee, aguas abaixo, 
aré Pouillac, en1 cu jo ancoradouro os espera"ª• fu
n1egando, o bello vapor Cordillere. Dissipada urna 
tenue neblina, emprehendia urna nesga de sol cle,·ar 
a temperatura, que se manrinha em dous graus acima 
de zero, e, conservando-se o cháo comple1an1ente 
secco, todos folgavan1 das optitn as condi~óes para o 
en1barque. Dos varios grupos, que por all i esracio-
11ar11tu, um parecia de duvidosa jovialidade: o cons
tituido pelo ·Dr. Luvirno e pela fan1i lia Fones. E já 
que a hora das ultimas despedidas se avizinhava, 
rompeu o exemplo o estimado chefe, que assim orou : 
- Declaro, para a sua sciencia, que, por este mesmo 
paquete, escrevi a n1eu enuáo, assegurando, ainda 
un1a \'ez, o inolvidavel an1igo, que nos deu, e a quem 
rogo, que acceite este anel , con1 u1n brasileiro bri
lhante, syrobolo do seu talento, estudos e character. 
- Este relogio (disse D. Irma), si for de seu uso, 
lhe recordará, que aqui deixa urna Yeneradora . 
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- Destinei-lhe (explicou o Dr. Armindo), o prin1eiro 
cxcroplar, impresso, do meu tosco poemeto; depois 
de o reler, n1ande urnas línhas, a quem nao dispensa 
o beneficio dos seus conselhos. 
- Náo é incommoda esta carteira (concluiu D. Justa); 
desdobra-se en1 quatro faces, coro os nossos retra
tos; habituando-se a vel-os, i1npedirá, que a distan
cia nos apague da sua memoria. 

Recebidos os mimos, que, tremulo, guardou na 
bolsa a tiracollo, con1 laconis1no o obsequiado res
pondcu: 
- Gravou-se eternamente c1n mcu reconhecimento 
a in1age1n, dos que até insistiran1 no sacrificio, de 
aquí virem. Ajude-me a sorce, e cedo Yoltarei á Eu
ropa, só para de novo agradecer tanta bondade e 
tanta fidalguia. 

Avistaram-no, a esse tempo, e, como maior gau
dio, para elle se foran1 cncaminhando, un1 scnhor, 
de n1adura edade, lesto, vermelho, robusto, e urna 
jo1·en tan1ben1 alta, elegante, lindissin1a. Cavalheiro 
e da1na, por fi1n, corrcra1n, e positivan1ente se ati
rara1n sobre o Dr. Luvirno, con1 fon;:a o abra~ando . 

e com estardalhaco o in1•olvendo nesta n1es1na in-, 

tcrroga~áo: 
- Regrcssa ao Río de J aneiro? ! ... 
- No Cordillere . .. 
- Que delicioso acaso! Agora se pode vaticinar un1a 
1·iugem do paraíso! (exclan1ou ctn grande alacridade 
a vistosa mo~a). 

Livre da incoerci1·cl explosáo dos seus congra .. ~º t,~ 

~;1 
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lances, pode o doutor virar-se, para os que o accon1-
panhavan1, annunciando: 
- Ao Snr. Paulo Fortes, esposa e filhos tenho 
a honra de apresentar os nossos compatriotas, a 
Exrna. Snra. D. Phrosina e seu pae, o Snr. Propcr
cio i\1.endes. 

i\1ui diversa a situa<;áo dos espiritos: si os ultin1os 
cstavam e111 festa, cheios da csperan<;a de aporta· 
rcn1 á brasilia plaga, tinha111 aquelles sobejo 1notivo 
de intimo entristecimento. 

Para juncto do collega veiu o capitalista rio
·grandense, e para as duas scnhoras muí lhanan1entc 
se chegou D. P hrosina, mostrando urna anima<;áo 
fóra do con1n1t11n, e, no falar entre surrisos, un1a 
bocea desafiante de elogios: 
- Palpita-me, que com a1nbas farci a bordo estrcita 
can1aradagem ! ... 
- Nós fica1nos (atalhou D. Irma); o unico a partiré 
o nosso excellente amigo. 

Ao que a irrequieta, n1ais se acercando, e din1i
nuindo a voz, espevitadamente additou : 
- Nem é crivel, que haja melhor ! Os da passada 
travcssia, cram concordes, en1 lhc gabarem as 1na· 
ne iras e a intelligencia ! Niío se encostem a n1eu pae, 
para guindamento de mediocridades; para elle, qua si 
todos os casacas se reduzem a disfar<;ados piratas, 
e se1npre me disse, que ainda náo tractou com ou
rro mo<;o, mais de sua sympathia. Lan1entavamos 
havel· o perdido de vista, e, dahi, calcule o nosso re
galo, de possuil-o durante as enfadonhas horas de 
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mar! Só elle, com o seu merito, abarrota un1 naYio. 

mesmo nJaior, que o celebre Ocea11ic ! 

1' udo isso foi , co111 chiste e natura l dcsen1barac;o, 

papagueado, táo descuidosamente, que nem reparou, 

em que propensa ao rc trahin1cnto era a indole das 

duas patricias. Si alli pern1anecessem, de cerco que 

a sccna mudaría : ou passando estas a tambem, sen1 

cerin1onias, se divertirem, o que fóra impro\•avel; 

ou a transbordante a se conter. l\llas a sineta aca

ba,·a de retinir o derradeiro signa!, e, emquanto os 

Snrs. Propercio e Paulo se trocavan1 genti lezas, o 

Dr. Luvirno, apoderando-se de invcncivel perturba

c;áo, de todos se foi despedindo, qua! bisonha creanc;a, 

succedendo, que esse ul1i1no adeus se n1anifestasse 

1nuitissin10 indefi nido, e até inconsciente, pois 11en1 

notara a promptidao, com que D. Phrosina fez os 

seus cun1prin1cntos, logo o tomando pelo brac;o, nen1, 

outrosim, ouvira o cstatelante subterfugio, com que 

a expedita abbreviou tnaiores etiquetas: 

- Os qu~ náo váo para as ondas, deven1 ser razoa

veis. Nada rem de baile u111 botafora; 111as, de parte 

a parte, todos concordamos, cm que ausencia, o.este 

clarissin10 caso, náo guer dizer 1nortc, e si111 alegre 

lucra pela vida. 
E lá seguiram os tres passageiros, que, sen1 dc

n1ora, tiveran1 a retroguarda de nluiros outros, que 

se foran1 agglomerando. Dcss'arte, aquelle grupo, 

que investía, viu-se, cada vez mais, desalcanc;ado, 

do que, t ri stonho, quedou. Arrastaram, afina!, a 

prancha, e, no meio das farfalhadas geraes, a veloz 
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e apinhadissima barca principiou a cortar as barro
sas aguas do rio. O continuo agitamento de lenc;os 
para cerra, encobrindo os rostas, dos que partian1, 
atrapalhava, os que diligenciassen1, por ben1 ver. 
Nlon1ento houve, en1 que o Dr. Luvirno náo 111ais 
avistou aquellas quatro figuras. Pretextando urgen
cia, em lhes gritar duas palavras, correu. sozinho. 
a té a popa, olhou em derredor, mas sem a recom
pensa de ainda as descortinar, para que, de cora
c;áo, lhes assenasse o n1ais respeitoso beijo ! 

Volvendo, penalizado, para juncto da satisfeita 
donzel la, julgou de prudencia, ir pondo um para
deiro a n1ostras de aprcc;o, que poderiam diaria-
1ncntc augmentar. Do e1npcnho, para que lhe des
sc111 melhor camarote, náo voltando o Snr. Proper
cio, rcsolveu aquelle sagaz espirito náo perder urna 
opportunidade, que se lhe deparou, nesta pergunta 
de D. P hrosina: 
- Esqueci o non1e da galante senhorita, ao lado de 
quem rive a fortuna de o rever. Chan1a-se? ... 
- Justa Fortes. Sinto, que táo perfunctorian1ente a 
tivcsse conhecido. Com largo ten1po, verificaría, que 
náo ha crea tura mais admiravel. Sou insuspeito: 
aqui niuito para nós, nunca nie arrependi do n1o
mento, e1n que a urna outra escra,·izei a 111inha pa
Ja,Ta. 

A ouvinte, scn1 o querer, enrubesceu, e o e logiantc 
desgostou-se co1nsigo, pois que um louvor, as~in1 táo 
\'Í vi do, deveria crestar a espontaneidad e, de quen1 
só o procura,·a distinguir. Parecendo-lhe, entretanto, 
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que lhe cun1pria, mesmo com magua, remover maio

rcs males, proseguiu : 
- Com essa gra,·e confissáo, confirmei, que a COf!· 

sidero n1uito minha leal a1niga. E já que em sua n1e

moria retem a iinagem da ausente, n1ostrar-lhe-hei 

o retrato do meu anjo. Eil-o. Si lhe apraz pronun

ciar-se, nao receie, que nle choque, com a sua in1-

parcialidade. Cada un1 de nós estremece o typo dos 

seus son hos. 
Exhibiu o douror a photographia de Brisalia, e a 

menos enleada interlocutora examinou, cotn visi,·el 

interesse, o pequeno cartáo, ponderando, ao resti

tuil-o: 
- i\ luito rnin1osa; mas niio 1ne decido por urna, 

contra a outra. Vi pessoahnente D. Justa; pude 

appreciar-lhe o basto e preto cabello, os alvos den

tes, os bonitos olhos, o sobranceiro porte, alén1 de 

que com ella es ti ve conversando; ao passo que esta 

mocinba aquí, apenas está photographada, e eo1 

grande n1iniatura. Que edade tern a sua noiva? 

- Quinze annos, oito n1ezes e dezoito días! ?l[as 

voemos para longe desse atordoante assumpto, que 

traz-1ne sen1pre infindos, especiaes cuidados. No 

n1eio das ,·agas e da an1eai;a dos peixes, o que con

ve111, é rir e fo lgar. Qucr urna noticia de espavento? 

- Sem duvida. 
- Vamos ter um companheiráo! ... um negociante 

no Río de Janeiro, 1neu cliente e inrin10 1 • • • Creia, 

que poucos physicos se lhe avantajan1. e que nao 

conhec;o alma superior. 
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- Flun1inense? 
- Um portuguez, que a1na o Brasil tanto, quanto 
e_u. Nutro desconfian~a, de que, quando alguem o 
e\•ita, contende com o nome delle, Romualdo Arru
da, sen1 ser capaz de produzir outra razáo. 
- Niío acho assin1 táo feio. 
- Estiven1os juncros, em Pariz, Bruxellas e Lon-
dres; é divertidissimo; imagine o melhor, e diga-1ne 
depois o seu parecer. Seguiu, por rerra, aré Lisboa, 
onde en1barcará. Encomrnendei-lhe uns li vros, que 
ignora, para que1n sáo. E a proposito, releve-me, 
D. Phrosina, que lhe pe~a este imn1enso favor: náo 
fale a ninguem, nem n1es1no ao 111eu bon1 Ro111ualdo, 
sobre quanto só á sua pessoa segredei, nu111 impero 
de saudade! 
- Náo se inquiete por isso. 

Pouco mais dialogaran1, pois que, reapparecendo 
o rico estancieiro, descambou a palestra para mui 
outra paragem. 

Propicios ventos circunJdetn o Co1·dillere, que, 
orgulhoso de ver a sua lota~áo completada com boa 
gente, acaba de zarpar para a America do Sul. Fi
q11en1os ainda na Europa, onde precisamos seguir 
i1nportantes acontecirnenros, en1 que figuram algu
mas das nossas conhecidas personagens. 

Ao reentrar em seu palacete da Avenue-Hoche, 
experirnentou a fa1nil ia Forres urna triste sensa~áo 
de vacuo. Dir-se-hia, que alguem alli faltava, e que 
o tranquillo recto se tinha nivelado ao do Coronel, 
depois do tragico fin1 da já inhumada iVlllc. Rose. 
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Logo lembrou D. Irma a conveniencia, de que os 
seus, para menos sentirem a partida do Dr. Lu1•irno. 
buscassem distrahir os aíl'lictos do Boulevard Haus
n1ann. Por tal idea esteve D. Justa, que, ncsse 
1nesn10 d ia, rcmetteu a Nllle. Olivia urna longa car
ca, convencendo·a, de que, todas as n1anhiis, e du
rante o fechado lucro, viesse exercicar os preciosos 
dedos. Tiio habilmente a redigiu, que, para n1aior 
efficacia, deu-lhe este fecho: 

• ... Demais, sou parte mui interessada, en1 que 
nie attendas. Resolví dedicar-me ao piano e aocan
to 1 Nen1 rne objectes, que náo 1ne podes guiar neste 
ultiino: contraccarei , para isso, l\'hne. Valérie Silvcrt, 
laureada ex·discipula de Manuel García. Quanto, 
porém, ao teclado, de que és soberana, só a 1ua pa
ciencia ser-me-ha de milagroso effeito. E , agora, u1n 
grandiloquo assurnpto: 

•Completas, amanhá, 22 primareras! e nicus paes 
auctorizaram·n1e a pedir-te, que alcances do .Ex1110. 

Snr. Coronel a honra, de vir aqui jantar, coin tigo e 
Félicie. Ninguen1 de fóra haverá; sentar-nos-hc111os 
á n1csa so1nente septe; os tres, supra-mencionados, 
e nós quatro. Para que adoce a bocea da n1inha 
n1cstra, cu mesma prcpararei um gosroso pudi1n de 
laranja, especialidade da cozinha brasileira. Nada de 
antecipado desconsolo: o meu presente de anni1·cr
sario natalicio náo é cssc, e já aqui o guardo; só 
podenls usal-o, depois de apprenderes o con10; estü 
visto, que respondo pelo a Iludido ensino. 'i' eren1os. 
quc1n 1nais se adeantar:i; si cu, co1n as ruas c<1n-
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ce iras; si tu, esfor<;ando-te, em te fan1iliarizares .. . 

com o que morres por saber ! - Tua amiga sincera, 

Justa Portes.» . 
O convite trescalava o puro, o suave perfurne, 

com que urna familia feliz tudo fazia, para ir enxu

gando as lagryn1as de urna outra so!Tredora; pro

fundam ente penhorou o velho 1uilitar, que, em carro 

de cortinas arreadas, compareceu com as filhas. A 

dadiva a :Nl lle. Olivia consistiu em urna excellcnte 

bicycleta. Fora isso combinado entre a presentea

dora e o ermáo, que, por sua vez, olferecera a 

D. Justa urna egual machina, e, para un1 curso 

práctico, ficara ás ordens de an1bas as jovcns. 

Aproveitando-se de um amplo deposito, no pavi

mento terreo, ahi improvisou urna sufficicnte pista 

para tacs rodagens, cujos segredos lhe era1n come

zinhos. Co1n esse util e n1oderno genero de sport 

desejava entender-se a esbelta parisiense; tal, po

rén1, o seu n1edo, que nunca se arriscara a qualquer 

tentativa. Os incitamentos do seguro instructor e as 

reiteradas assevera<;óes, de que, etn pouco tempo, 

ella don1inaria o instavel apparelho, acabaran1 por 

inAuil-a, por arrancar.lhe a confissáo, de que a an1iga 

niío poderia ter tido mais agradavel le1nbran<;a. 

Náo tardou, que as lic<;óes come<;assem, com re

gularidade; quer as de piano, quer as de cyclisn10. 

Si os fructos destas ulü1n as fora1n, naturaln1ente, 

mais rapidos para ambas as principiantes, os de 

character musical coincidiram com un1a estupenda 

rc,·cla<;áo. Após o segundo d ia de trabalhos, ass<:-
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verou i\1n1e. Valérie, que a voz de contralto de 

>1lle. F orres era excepcional, apenas exigindo o in

dispensa vel cultivo: 
- Enche-me de prazer (repetia ella, con1 emphase), 

ensinar a uo1a discipula assiLn ! Pasn10, de que esta 

linerata e scientista jamais houvesse pensado, e1n 

soltar as notas de tiío possantc laryngc ! 

A frequente convivencia de Nl lle. Olivia, no pa

lacete da Avenue-Hoche, melhor a fez avaliar as 

qual idades do seu grande adorador. Ao cabo de mez 

e meio, niío pode reprimir este desafogo, ao ter con

cluido urna das suas prolongadas explicasóes : 

- Reincido, carissi111a Justa, na 1ninha antiga sup

plica : esquece-te totahnentc daquelle 1neu exrincto 

arroubo, pois hoje cu morrcria de dor, si o meu ca

rinhoso, o 1neu insubstituivcl Arn1indo viesse a 

suspeital-o ! Quando ao piano n1e sen to, e náo o 

,·ejo ao meu lado, nen1 sei, o que tóco. l'l1ais o es

tudo, mais me extasio! Adivinha-me, náo lhe esca

pa1n os 111eus n1enores actos; até me con1prehende 

o porque de un1a fina para a esquerda, ou de un1a 

tlor para a direita ! A mal ·O·hei ... por roda a minha 
.d 1 ,., a ... . 

- Porque niío se declara1n, niio váo n1ais longe, nao 

acabam con1 esse duplo n1arryrio? Já os nao apre

sentei ? ... 
- Que qucres, que fasa? Por certo me náo dar<ls o 

conselho, de ser a pri1neira, a lhe cahir aos pés ! 

Q ue pensaria elle proprio de mi1n ! ... 

- Puzeste-o surdo! Ad1uiro-n1e, de que náo renha 
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notado, que o piano cessou. Deixa-n1e ir p revenil-o, 
de que a sua presenc;a náo mais nos constrange. 

Ao ver-se sozüiha, veiu Mlle. Olivia para perto do 
calorifero, e se enrreteve en1 seguir as cabriolas das 
chainn1as e a can1biante vermelbidáo das brasas. 
T~'ío absorta parecía, que passou-lhe despercebida a 
s ubtil entrada do Dr. Anuindo. la falar; n1as, de 
pro1upto, extranhou o abaladissin10 aspecto, de quen1 
se approxin1ava; mau g rado un1 contrario desejo, 
conservou-se estatica; tan to mais, que lhe descobriu 
na dextra uo1 dobrado papel. Parando juncto da jo
ven, o oppresso pretenden te inclinou-se, ajoelhou-se, 
depoz- lhe no regac;o o autographo, que trazia, des
ceu de todo a fronte, beijou a fin1bria do vestido, e 
dalli sahiu, se1n anin10 de vol ver o rosto! S i un1 só 
1nonosyllabo nao pode proferir, fez, a seu turno, 
con1 que a surprehendida ficasse pallida, n1uda, 
otfegante, custando a recuperar a posse de si mes
n1a, para que abrisse o abandonado 1nysrerio, e ju
bilosan1ente lesse uma esplendida poesia, em que o 
talentoso segundo secretario de lcgac;áo !he apresen
ta va forn1al pedido de casainento. 

A 22 de n1aio de 190 1, na egreja da A1adeleine, 
<:111 Pariz, celebrou-sc o adequadissi1110 consorcio. 
En1 plena lua de n1el, expirando a sua licenc;a, vo!
tou o Dr. Arn1indo ao seu posto, comsigo trazendo 
a querida esposa. Si a esse tenlpo, já brilhanre pia
nista era D. Justa, tamben1, entre an1adoras, poss°uia 
crescente fama de superior contralto. 

Do Rio de Janeiro chega1·an1 extensas cartas; q uer 
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do Snr. Pedro e de D. L1;cia, e guer do Dr. Luvirno. 
i' ia-se, pelas dcste ultimo, quanto estava preso á 
clínica, quanto problematica un1a nova e pron1ettida 
viage1n. Con1 a proposta de un1a visi ta <i patria, a 
' ' iren1 buscar o casal de parentes, sahiu-se, de un1a 
vez, D. Irn1a, e nunca mais se descuidou de sobre 
isso ir malhando, visto a idea runparar-se en1 favo
raveis circurnsra·ncias : olferecera-se o Coronel, para, 
durante a ausencia, rudo superinrender na casa con1-
n1ercial; declara va-se o Dr. A.rmindo no auge do 
contentarnento ; inuuensas eran1 as saudades! J\llas o 
Snr. Paulo nunca esteve por saltos, se1u detida ana
lyse; e .essa quasi certeza, de que os tres, no fina l 
de fadigas, deverian1 volcar, ainda mais pesarosos, 
111oderava-lhe qualquer accun1ulado enthusiasn10. 
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O día da chegada 

Retroccdanios alguns 1nezes; até a vcspera da 
chegada do Dr. Luvirno ao Rio de Janciro. Comas 
guindagens de n1allas, quita~óes de contas, ordens 
aos criados, arranja1nentos de pacotes, entregas de 
gorgetas, reina continuo alvoro~o por todo o vapor. 
Cedo aquelle viajante se livrou, do que teve a pro
videnciar, pois tranquillo passeava, sob a tolda, 
quando ainda en1 ruidosa azafama os de1nais prose
guia1n . Farro do ambulativo recreio, recostou-se, enl. 
sua cadeira de bordo, no inruito de desafiar descui
dada niadorna, quando, de roridos olhos, a D. Phro-. . 
s1na ass1111 o expertou : 
- Náo nos separare1nos, se1n que 1ne resol va retri
buir a sua confidencia, con1 un1a outra, que se in
clue neste pedido: digne-se de consolar Romualdo, 
cssa excellente an1izade, que lhe <levo; afiance-lhe, 
que, con1 brandura, espero ir vencendo a injusta an
tipathia de meu pae; persuada·o, de que se1n pre 
1ne busque ver, e sobretudo ser fie l, ao que nie ju
rou. Confesso-Jbe antecipada gratidáo, pelo que ouso 
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rogar, e creía, que, nas niinhas inti1nidades para 
con1 elle, nunca alludi a esse retrato, que o doutor 
n1ostrou-1ne, e lhe é táo caro. 
- Obrigado ! Vou ter, num pulo, con1 o afflicto. Náo 
i1nagina, quanto as suas palavras 1ne encherain de 
satisfaccáo ! 

' Fundeava, na manhá seguinte, o Cordillere, e 
in11nediata foi a escalada, dos que, e1n lanchas, 
acudiram a receber ou parentcs, ou a1uigos, ou re
con11nendados. Para un1a, en1 que se achavam os 
Snrs. Pedro Forres, Parella e Polybio, desceu o 
1nodesto clínico, e os abra<;os prolongar-se-hian1, si 
náo rivessem produzido exrranheza a ausencia do 
Pulvano, e grande lasti1na a informa<;áo, de que, 
havia un1a sen1ana, succumbira, repentinan1entc, em 
um café do largo da Carioca ! Tal noticia espancou 
folgan~as, pois lagryn1as turvaran1 os olhos do ou
vinre, custando a conversa a reatar-se, a reassun1ir 
um prazenteiro character. Ao aproarem ao caes 
Pharoux, já D. Lucia, de longe e con1 o len~o, fa
zia repetidos assenos de boavinda. Por curto lapso, 
all í na praia, anin1adan1ente pennaneceran1; depois, 
annuiram no adian1ento das restantes manifestacóes 

' 
de regosijo, apenas seguindo, para a rua da i\1iseri
cordia, quen1 do Velho.i\1.undo regressava. 

Tudo, por felicidade, encontrou, en1 poncto de lhe 
proporcionar alegria: D. Gertrudes, de pé, muito 
1nais válida, que no n1ez anterior; Brisalia, lindis
si1na, con1 vi<;osas cores e Ln11 pronunciado ar de 
plena juventude; a Lota, rachando de gorda, a ba-
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ter estrepitantes palmas, que só cessaram, para que 
puzesse o aln1osso na mesa. iVIais se salientou a gar
rulice, que o appetite: iam as novas questóes em
pecendo as nascentcs nQ1Tativas. 

Escoadas as pri111eiras horas, dirigiu-se ü sua an
tiga sala de consultas e habituaes estudos o defen
sor daquella boa gente. Sentou-se, e, pouco a pouco 
se engolfando en1 111edita¡¡óes, de peno reconheceu. 
quanto é amarga. in1passi\·el. desesperadora a po· 
breza, a indeclinavel ncccssidadc de ganhar o quo
tidiano sustento, de rnodo nenhum qua[ o espirito o 
deseja, n1as exclusiva1nente qua) as frias circun1stan
cias, co111 todo o despotisn10 ordenan1 ! Que o seu 
111aior empenho fosse consagrar-se a um sublin1e 
ideal ; de que servir-lhe-hia o anhelo, si, se1n have
res, nen1 patronos, alli o acorrentaram ao alvitre, 
dos que lhe surgisscn1. e á contingencia, do que ca
rccessem de dizer-lhe ! Passando, con1 eloquentc 
suspiro, Q fechar dentro do cofre as dadivas, com 
que no etnbarque fora 111i1noseado, antes que tam
bem escondesse a carteira de retratos, n1uito n1irou, 
saudosissi1no, aquelles quatro obsequiadores. Aca
ba va de recolher a cha ve ao bolso do colletc, quando 
lhe appareceu a exultante Brisalia : 
- Foi sem limites, lcmbra-se? a minha ancia de ir 
;í Europa; mas, ao que vejo, pouco perdí, em niio 
a vis itar; poderia ter voltado descontente ... 
- O que póe-n1e o pensan1ento en1 gyros, é o co1110 
rcencetarei 111ai;adas. Emfi1n ... vou prevenir Poly
bio, de que se apresse nos annuncios. 
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- Apósto, que o prin1eiro doente será o Snr. Luiz 
Chirre ! 
- Con10 veiu esse phantas1na a penetrar aqui? Evi· 
te i qualquer attri to con1 o introductor, e nen1 1nes1110 
aínda lhe exprin1í a n1 inha reprovai;áo ... 

Um parenthese : apenas para explicar, que. o 
Dr. Luvirno acostun1ara Brisalia á sinceridade, a 
tracta l-o por tu, por vocé, por se11hor, segundo.mais 
espontanea1nente no mon1ento lhe occorresse. Nao 
surprehende, pois, que dest'a rte o atalhasse : 
- iVIostra Polybio n1uíto ju izo en1 todos os actos, 
rendo horror de desagradar ao seu idolo, que é voce·, 
e ben1 voce; ta l q ua\, o que con1n1igo se dá. Que que. 
ria, que o coitado fizesse? ;-\.co1nn1ettida de un1a 
syncope a O. Gertrudes, ñquei assustadissi1na ; disse 
<i Lota, que voasse até elle, que náo tardou, 1netteu 
en1 agua quenre os pés da desacordada, inventou
-lhe rcn1edios, e tudo poz a bon1 can1ínho. Nlas o 
prestativo náo podía prender -se aqui e ~a pharma
cía, e, nessa collísáo, considerando, que a Lota, 
alén1 de vagarosa, precisava auxiliar-n1e, valeu·se 
do Chirre, para que, en1 qualquer aperto, o fosse 
logo chan1ar. E ahí ten1 a historia, do que succedeu. 
- iVlagníñco, acertado; mas fala-n1e do sentinella. 
- Si voce conhece rudo, e le n1ais, que llln bon1 
estudante, nao adivinhani o typo de'sse velhote, que 
só te1n bocea, para gemer padecin1entos, e ingerir, 
quanto lhe ensinan1, que cura. Feli ;:n1ente, para o 
patinho, qualquer crcndíce é therapeutica: un1a 
gotta de arnica en1 litro d'agua, un1a fdctada sen1 
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te1nperos, o caldo de tatu cozido, os grelos de ce
noura, a pelle de batata, que esreve ao orvalho ! 
E' de matar de riso ! ... porque p11roleia serio, pausa
do, medindo, o que diz. O seu incensural'el orgu
lho' é, ,que, ha septe lustros, añna pianos nas mais 
gradas casas, e que todas as venerandas fan1i lias o 
estima1n, o confunde1n com caritativas conrempla
<;óes. Vocc náo repare, porque 1ne esrou scrvindo 
de pala vras delle. E, ao se lhe pedir o minimo es
clarecin1enro, logo entoa a n1esma ladainha, de que 
o afinador rudo ignora, pois, entrando nos segredos 
do lar, os seus labios sáo n1udos. e o seu rubo au
ditivo só cogita da corda, que deve subir, ou des
cer. Pouco depois que voce nos deixou, surdiu elle 
na phannacia, á p1·ocura das novas pilulas, que 
Polybio preconiza contra a inson1nia. Principiundo 
a frequentar o escabelecin1enro, logo niedrou a ca
maradagen1, o que niio espanta, <l ,·isca da bondade 
do seu an1igo. i\1as este, linda a quadra perigosa, náo 
1nais consentiu, c1n que elle aqui voltasse; nen1 o 
despachado se espinhou, pois foi concorden1cntc ci
tando: 11\ '0 11 est lzic loc11s!•. que já sei, pelo pequeno 
diccionario de Larousse, o que significa . 
- Si náo te can~aste de rir, dou-n1e por satisfeito. 
- Fora111 cinco días de rhcarro engra<;adissi1no ! Un1a 
providencia do tcu ! Co1n vocé tiio longe, e a D. Gcr
trudcs tiio abatida, anda,·a eu na maior angustia. 
- Estou curioso de vel-o. 
- Supponha un1 quasi anáo, n1agrinho, com o ca-
bello grisalho, repartido ao 1ucio, e puxado á cscova 
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para as orelhas; sempre de terno preto, e de sapa
tos de borracha, por causa da hun1idade; sempre 
involto em uin chale escuro, que diz resguardal-o 
1nelhor, que sobretudo; algodiío antiseptico aos ou
vidos, e un1a bolsa con1 as ferrainentas do officio. 
De hora en1 hora, vai tomando un1a colherada de 
qualquer vidro n1edicinal. Náo tendo fa1n ilia, para 
111edicos e pharmaceuticos proprian1ente se csfalfa; 
Polybio, porém , é consciencioso ; delle niío acceita 
din heiro algum. 
- Pudén1 ! Cochicharan1-me, a bordo, que o Chirrc 
~he presta cerros servic;os . . . uns recadinhos de un1a 
nnn1orada e1n Borafogo. 

Brisalia, callando-se, en1pall ideccu; ao passo que, 
de olhos baixos, foi o doutor, mui entretidan1ente, 
brunindo o relogio. Disso a mocinha se valendo, tu
giu, com cerra atrapalhac;áo, que ia ajudar D. Ger
trudes, e eclipsou·se para o interior. O in1provisado 
ourives, en1bora houvesse percebido o n1anifesto 
pretexto, deixou-a, que se esgueirasse, n1as só para 
que, en1 breYes minutos, recorresse a estes gri
tos : 
- Princeza ! Princeza ! Aqui ! Depressa ! ... 

Ao reapparecer, asseverou-lhe o clan1ante 1 

·¡- d d" ' f . ' - ar e acu 1ste .. . . ug1u ... . 
- Para onde? ... Nada vejo . . . 
- Un1a patativa ! .. . E ntrou pela janela, deu un1 
vélo na sala, quiz jogar-lhe um panno, náo o tinha á 
1uáo, e ella foi-se 1. . :Nlas ... que é isso? ... sen tes· 
qualquer dor ? ... estiveste a chorar? ... 
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- Eu r ! . . . náo ... Cahiu-1ne, ha pouco, un1 arguei
ro . .. n1as j<i o ti rei, esfregando as palpebras ... 
- Tanto n1elhor. ' ' ae, conta a D. Gertrudes, que 
.quasi apanhaYan1os a intron1ettida; dize-lhe, que te
nho urgentes cartas, a escrever, e que logo n1ais 
ferraremos na palestra. 

De novo sozinho, teve pena de, por sua propria 
iniciativa, haver inoculado, naguelle puro seio, tal
vcz a sua primeira n1agua 1 Con1prehendera, porén1, 
a necessidade dessa especie de punc<;áo explorado
ra, que o guiasse no delicado diagnostico, que es
tava construindo. lnterron1peu-o a Lota, annunciando
-lhe os Snrs. Polybio e Chirre. Tiveran1 elles pron1~ 
pto ingresso; n1as náo escapou ao arguto observador 
a circu111stancia, de que Brisalia os náo houvesse re
cebido. 
- Aqui !he trago (disse o pharmaceutico) o servic;al 
Snr. l,uiz Chirre. Desculpe, si o aprcsento, Jogo após 
táo fatigante viagem; n1as, ao certificar-se da sua 
chegada, este gravissin10 infern10 ti roü-111c todo o 
socego 1 

Co1n benevola seriedade, soube o Dr. Luvirno 
pcrfeiramente lidar con1 o apresentado, e renninou 
por fazer-lhe promessas taes, que elle, esperanc;a· 
dissiLno, cheio de indubitavel venerac;áo, sahiu-se 
con1 esta despedida : 
- E1n vez de propender para qualquer effeito da 
pastilba, que chupei durante o t rajecto, praz-me 

·a ttestar a heroica forc;a suggcsriva de V. Exa., pois 
só a ella attribuo o real beneficio da 111inha 1nelhora, 

/ 
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depois que 111e coube a \'entura de ouvir os conse

lhos de táo excelso esculapio. Tornarei a exames, 

con1 ponctualidade e confiantc subn1issáo. 
l a o Polybio cambcn1 se retirar, mas foi det ido; 

e, apenas os dous se viran1 li vrcs, arn1ou-lhe o dou

ror algun1as perguntas sobre tal visionario, colhcndo 

explana~óes, identicas ás de Brisalia, e 1nais a se-. 
gu1nte: 
- T<'ío systematicamente só de si mesn10 se occupa, 
que venci extenuante can1panha, para que delle ar· 

rancasse uns particulares, de cujo nullo, ou alto va

lor, náo posso ajuizar. Quando aquí esteve, u1na 

coincidencia n1uito o i1npressionou: o non1e de Dona 
Princeza. Ao n1eu ouvido, e seD1pre se callando, si 

urna outra resteruunha se approxi1nava, por vezes 

me assegurou, que Brisalia, desde que elle viera ao 
n1undo, só havia encontrado urna, em pequena, ainda 

n1ammando, filha de un1 fallecido plenipotenciario e 

de un1a senhora, que elle, ha n1uiros annos, náo ve. 

S i .esse tedioso principia a desenrolar .a cantilena 

dos seus eternos achaques, é u111 insupporravel phan

tasisra; n1as si perscrutal-o c1n outro terreno, pas
mará da rigorosa exactidáo de todos os seus asser

tos. Foram-n1e precisos n1uiros rogos, reiterados ap

pcllos ao 1neu criterio e á nossa amizade, para que 
obtivesse urna copia, de parre de um diario intimo, 

e as duas photographias, que exhibo. Eis o diplo-

1nata; e esta, aqui, é a mulhcr. Segundo o C hi rre, sáo 
arnbas parecidissin1as. Lcia, agora, quanto se refcre 

a esse casal, e diga-n1e, o que de tudo conclue. 
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Por algun1 tempo, o doutor conten1plou as duas 
figuras, seguindo ao manuscripto, que assim textual-
111ente reza va : 

•Agosto, 23, de 1885 -Afinei o piano do Exmo. 
Sor. D. José d'Ertovildo, 1ninistro do Ñlexico, e, ao 
que supponho, de antiga fida lguia. Gostou 1nuito da 
·111inha lettra, ajustando a en1preitada de passar-lhe 
a lim.po un1 relatorio, n1ediante cen1 rni l reis. Fez 
.questiío, de que eu fosse á sua casa, e, rendo na de
vida n1onta papeis e sigillos de Estado, cxhortou-. . . 
-me, a que ¡an1a1s os transpll'assc. 

«Agosto, de 24 a 3o, de 1885 - Estive na resi
dencia do supra-n1encionado, para a supra-referida 
copia, e, dahi, niío afinei cousissi1na algun1a. Niío 
apago esse co11sissi111a, nen1 mesn10 que Freí Do-
111ingos, de feru la e1n punho, 1nc venha chi1npar, 
que niío é fórn1a litteraria, nem de pessoa instruida , 
pois ter-1ne-hia elle por idiota, si, com a minha dys
pepsia, n1e vissc cngulir tainanho e tiío portugucz 
idiotismo. O supra-dicto D. José offereceu-me cha
·rutos; mas eu niio fumo, para níio cnfraquecer o 
sensorio, nem aggravar tonteir(\s. Figuei scicnte, de 
·que csse 1nui conservado cavalheiro conta 54 annos, 
·e a esposa, a Ex1na. Snra. D. Esperan~a, apenas 
20. Tenho visto ambos derretidos con1 un1a unica 
filha, a qucn1 puzeram o nome de Brisalia, e n1e 
·declarara1n, que nasccu a 2 de 1naio, <leste correntc 
1885. Niío desfazendo nas pequerruchas do povo, é 

t11n anginho n1in1oso, de louros cabellos, grande al
vura e olhos azues. J<l tive cocegas de levar-lhe um 
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(;hocalho de prata; mas receci desfalques no passivo, 
for<;ando-me a suspender o mcu tracta1nenro pela 
electricidade. Acode ao nome de Carolina a rechon
.chuda a111a da experta, e nada exrranhona crean<;a. 
Si be1n quero a todos os lusitanos en1 geral, abr i no 
1neu asco un1a negra mas morra,. e nella encafurnei 
essa amantctica de imposturas! Apenas a bruxa me 
fareja, logo se raspa com a innocente, a quem niio 
me é dado fazer a minima festinha ! T ah·ez a nial
dosa suspeite, que cu entenda de quebrantos, feiti
.c;os e· olhados ! Antes assirn fosse; náo zo1nbaria 
in1pune cssa petulante! 

•Ago~to, 31, de 1885- Fina lizei, clcsgrac;adan1en
tc, a 1ninha prebenda de copista. Niio sendo cu de 
abusos, fui tractando de afastar-n1e de vez. Quando 
o bondoso D. José e a senhora n1e estavam a enal
tecer o modo respeitador das familias, n1ormente 
das que tecm 1nuito a considerar, alli desponctou, 
con1 os retratos de an1bos, un1 subalterno da Pho
tographia Guin1ariíes. Sc111 que nada pedisse, pois 
a conñan<;as 1ne niío atrevo, nen1 com o n1eu callis
ta, coube-rne a realenga 1ncrce, de ser galardoado 
corn u1n exemplar de cada un1 dcsses cartóes, e isso 
pelo proprio diploma ta, con1 o pron1pto assentin1ento 
da Exma. Snra. D. Espcran<;a, o que conñrn1a, que 
gente fina to1na café, desde pcqucna, e nunca se 
furta a an1abil idades. 

« Dczen1bro, 28, de 1885 - Con1 a n1aíor conster
nac;iio acabo de ler en1 todos os jornaes de boje, que 
honten1 falleceu repentinamente D. José d. Ertovil-
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do! ... Fosse eu um poeta, e iría ferir as cordas da 
lyra; limitando-me a honrado labutador, ton1arei, 
por 24 horas, condolcnte nojo, exÍlnindo-me de afi. 
nar piano algum ! Náo vou render pesames á Ex111a. 
viuva, por ser ainda 111uito n1oi;a, e eu fugir, de que 
viperinas linguas envenene1n os meus senti1uentos 
de perpetua pureza!•. 

Si o ti1norato mais náo extractou dos seus privados 
quadernos, foi porque as linhas acüna eran1 tudo, 
quanto existía sobre as duas aristocraticas persona
gens. Bastante riu o Dr. Luvirno, que, desejando 
ficar depositario dos retratos e do manuscripto, os 
fechou no seu cofre, ao te111po em que, vindo a Lora 
dizer, que o doente havia volcado, preciso foi read-
111ittil-o. 
- De novo. Snr. Chirre? 

' 
- Saiba V. Exa., que esqueci este relevante preli· 
minar: para que 1nelhor n1e ausculte, exigirá, que 
a111anhá me a presente em perfeito jeju111 ? 
- Náo altere os seus habites. Conte con1 o seu pro
xi1no restabelecin1ento. Con1prehendi a base do seu 
estado pathologico; ei l-a desencantada : o 111eu illustre 
consultante nasceu con1 apuradissiino ouvido ! . .. nias 
resignou-se a afinar pianos, quando a natureza o fa
dara a escriptor ! Por isso, e si1uulranea1nente com 
os ren1edios, que receirarei, deverá absorver-se nt11n 
trabalho de follego, por exen1plo, un1 . . . Tractado 
de Esl.J'listic..a Portugue{a ! Da sua rapida conversa, 
be1n colhi, que cavalga a difficil arte de expressar
-se, quasi náo repetindo vocabulos, nem dando quar-
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tel a rhymas parasitas, no meio da sua melliílua 
prosa. Foi a longa rctcn~<io de:;sa rousica idioma1i
ca, que lhe intumesce o encephalo, que necessaria 
e gradual1nente o infer111ou ! Estupenda ten1 sido a 
sua pessoal resistencia! Dc1uonstrar-lhe-hei tudo isso 
por 1niudo; verificará, que, c1npregadas algumas 
horas, de cada dia, áqucllc salvador dcsafogo, náo 
pode a sua perdida saudc, sináo se reconstituir. 
-A titulo de anamnese, declaro a V. Exa., que, 
quando leio certos prcsump~osos, e atino, em que, 
na mesma breve lauda, se conspiram contra o mcu 
tubo auditivo, entupindo-o com septc is111os , onze 
avas, treze ii·s, quinze ars, dczoito e11tos, trinta 
áos, etc., peiora-se-me a gastralgia, e até tenho vo
mitos incoerciveis. Pern1itta-se-me similhante frcs
cata, e hombrearei com muitos auctores pretcritos, 
presentes e futuros ... 
- Náo se demore; busque dormir um bon1 som
no; até amanhá, mas bem alimentado! 

Lá se foi, contentissin10, o 1nicroscopico vulto, 
proseguindo o doutor, para quem alli permanc
ccu: 
- Vou metter o Chirre em funduras, fazeodo-o es
tragar papel; assim distrahido, 111enos me apoquen
tará. Ero todo o caso, por esses trechos, que me 
confiaste, náo me pareceu elle dos mais nebulosos. 
Mas ... volvamos, ao que ten1 alta seriedade: noto, 
que, coro plausivel interesse, te occupas da angc licn 
Princeza; cheguei 111esmo a suspeitar, que a tua es
tima te defendcsse de paixóes; houve, entretanto, .--. 
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quem me soprasse, que pretendes .. . urna senhorita 
do bairro das Laranjeiras. 

E , 1 P 1 b. · 1 r • f 1 1 e 1 · · 1 - u.. o y 10 ( .... sso e a so. . . . a SISSllTIO . • •. 

Náo n1e tenho arredado da pharmacia ! .. . Quanto 
a náo prezar táo virtuosa mo~a . . . por Deus ! . .. 
depois do amigo, é a creatura, por quem daria a 
vida!. . . Si o meu accusador . . . fosse da minha 
opiniiío ! . .. Perdoe-me .. . si nao continúo ... 

E o pobre rapaz desatou num choro copioso, con
vulsivo! Ao que, con1 meiguice, o enternecido in
terpellante lhe foi insinuando : 
- Que é isro, n1eu leal con1panheiro ? ! ... Em táo 
curta ausencia, pe1:destc a confian~a em mini ?! Si, 
desse modo illimitado, amas Brisalia, porque, ha mais 
tempo, mo náo revelaste, com toda a tua franqueza?! 

De chofre se separando, e como si a resposta !he 
jorrasse do n1ais recondito sentir, assim, com voz 
entrecortada, affirmou: 
- Porque Dona Princeza niío nasceu para un1 obs
curo aviador de rcccitas, e sim para o 1nelhor cli
nico, que posso imaginar! 
- Casain ·se almas, que se entendem, e niío profis
sóes, que todas sáo as mesmas, quando exercidas 
com honra. l\'las náo gastemos palavras. Queresas
sistir a urna inesperada scena? . . . Promene, jura
-n1e. . . que te manterás quietissin10, se1n me des-
111entires ! 
- Para que juramentos, si te1n certeza, de que nie 
habituei a lhe obedecer, coni a maior tranquilli
dade? . .. 
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- Fé etn 111im ! Ordeno-te . .. que e1nn1udec;as ! 
E, sem n1ais rodeios, abrindo a porta, para den-. 

tro estrug1u : 
- Princeza ! .. . Brisalia 1 •• • 

Ao clamor correu a joven. Entrou, e náo pode 
reprimir um vago enleio; principaln1ente pelo facto, 
de o ver dar volta á chave, para q ue os tres ficas
sen1 em isolamento; 111as apaziguou o seu tuinul
tuado corac;áo, desde que o digno n1edico, ao di
rigir-se- lhe, irradiava toda a sua natural affabi li
dade : 
- Náo te assustes, de modo nenhun1 ! O caso é de 
jubi lo : o Polybio, o meu velho e dilecto an1igo, náo
tem, nunca teve, inclinac;áo alguma, nem en1 Bota
fogo, nem em Laranjeiras, e sin1 nesta nossa rua 
da Misericordia! Confessou-me, agora 1nesn10, que 
ama·te, que só respirará, no d ia, em que consehti
res, ein ser a sua esposa! Que respondes ? 

Um fluxo de sangue saltou ás faces da attonita, 
e, concentrando·se-lhe nos olhos, a fez tapal-os, con1 
as máos ambas, sendo, einquanto chorava, admira
vel o imperio, en1 suffocar solluc;os. Tirou o doutor 
o proprio lenc;o, n1etteu-o por entre os afi lados de
dos da mimosa, coiu bonho1nia proseguindo : 
- Sabes, que nunca te pude ver amofinada 1 Sáo
tuas lagrymas signa!, de que náo queres; ninguem 
contra aversóes te pre1ne; farei, co1n que o desillu
dido se subn1etta á tua sincera recusa. 
- Quando (balbuciou Brisalia, ainda n1ais cobrindo 
o rosto) .. . quando . . . poderia eu .. . fil ha de un1a 
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pobre. . . son bar ... com u1n noivo ... tiío sen1 de
feitos ? .. . 
- E si fosses uina legitin1a princeza? . .. Desprezal-o-
1 . I - 11as. . . . · 

..,_Oh, niío ! . . . náo 1 ••• rogaria ao douror .. . que 
se náo oppuzesse .. . <i 1ninha felicidade l 
- Pode abras;al-a, Polybio ! \ f ou cba1nar D. Gertru
des, que falta ser ouvida, mas cerrissin10 estou, ·de 
que tan1ben1 os abens:oará ! 

• 
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Conclusao 

lnfere-se, pelo proprio dia da chegada, que o 
Dr. L uvirno acbava-se disposto a encarreirar, a u111a 
situa~iío de n1aior solidez, as principaes pendencias, 
·e1n derredor de si. Ao n1atrin1011io de D. Brisalia, 
effectuado ·na egreja de S. José, a 28 de fevereiro 
de 1901, succederan1 outras batalhas. Foi liquidada a 
loja de lou<;a, retirando-se para Portugal o Snr. Tou
rinho de Briro, que alli desejava espairecer a sua 
chronica bronchire; e, quanto a todos os bens de 
D. Gertrudes, reduzidos a n1oeda, n1ontan.1u1 a 
r s. 62:731,¡;;420. La1nurias e resmungos oppoz o n1as
cador Parella; 1nas, sentindo-se po'ida a1narra, por 
fi1n cedeu. Vendida a phan11acia, couberan1, a cada 
um dos separados, rs. 29:412.)í)ooo. Com o que já 
possuia, e con1 o que, mediante lettras, levanrou na 
casa For·tes & Portes, perfez o calmo reformador 
rs. 67:856:¡p58o, e consti tuiu a raziío social Polybio 
Silva & C., com rs .. 160:000.:;tooo, exclusivan1ente 
para o coro1nerc10 de drogas e preparados n1edici
·naes. 

27 
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Tein1ou a abnegada senhora na doac¡áo daquelle 
acervo aos tres entes, que perfi lhara; n1as o n1edico 
desistiu da sua ter<;a, en1 favor dos recen1-desposa
dos, com a clausula, de que zelasse1n pela bemfa
zeja velhinha, até o derradeiro instante. Rezando o 
contracto, q ue 60 º/o dos lucros pertcnceriam ao ge
rente Polybio, e apenas 40 º/o ao con1n1anditario 
Luvi rno, e tendo a nova fi rma adquirido um bom 
predio, q ue pelo custo lhe cedera o S nr. Pedro 
Forres, as indispensaveis obras e p intura tiveram 
rapida execuc;áo. A 2 de 1naio, aooiversario natali
cio de D. Brisalia Silva, inaugurara1n o estabeleci
n1ento, com o syste1na de vendas só a dinheiro, e, 
en1 poucos d ias, se foi accentuando táo auspicioso 
co1nec¡o, que assitn aquelle capitalista se n1a11ifestou 
ao doutor: 
- Teve esplendida idea, en1 associar-se a esse mo
desto, intelligente e probo phannaceutico. Si arre
pendeu-se, acceite a 111inha offerta : dou-lhe o dobro 
da sua parte, e ton1arei o seu logar. 

Sito á rua Prin1eiro de Marc¡o, o alludido edificio 
co1npunha-se de pavimento terreo, convinhavel ao 
ra1no de negocio, e de sobrado, de dous andares, 
com amplas accommodac¡óes; no segundo, installa
ra111 aprazivel 1noradia, e, no infer ior, puzeran1 o 
escr iptorio comm·e rcial e o gabinete de consultas. 

P assadas as a bsorventes fadigas, en1 tudo con1 
acerto promover, pode o Dr. Luvirno restringir-se 
.á sua clinica, mal dissi1nulando en1 seus lazeres, 
uina certa preferencia, e1n ver-se sozinho, na sua 
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nova sala de estudos. Náo raro ahi o fora1n distra
hir, de um pensativo quietismo, os tres de casa, que 
t1111a vez se conchavara1n na pilheri'a de indagar, 
com qua! esta va 111ais olfendido: 
- Com todos (assegurou, brincando), e sen1 exce
p<;áo ! Regalava-n1e eu pela Europa, e os invejosos, 
aqui presentes, mui Ionge de n1e náo porero em 
sustos, entenderam pregar-n1e um logro, fingindo-se 
afflictos, quando calvissin10 é, que só inachinavam 
esta perdi<;áo de duas crean<;as ! Porque niío soffre
ra1n 11111 pouco, e 1ne fizeram vir num relampago? 
Agora, aguenten1 a n1inha zaoga ! .. . 
- E o seu nen hum prestimo ! (interron1peu, no 
1nesmo tom, o Polybio), pois bem preciso, que volte, 
quaoto antes, para que de verdade 1ne ajude, com 
a con1pra e re1nessa de 111ercadorias. Ñlas fui uro 
papalvo-111or ! Livrei-me do Parella, para estrepar
-me contra o mais inu.til com1nanditario ! Náo te pa
rece, 1ninha Princeza? . .. 
- Se111 duvid{l ! (proseguiu es ta no gracejo), e já de
cifrei, o porque tanto foge de nos deixar em paz! 
Treme das m inhas encommendas: um Jeito dourado 
a L uiz XIV ... os nossos retratos a oleo .. . porcel
Iana finissima. . . com os brasóes, a que tenho 
JUS . • • 

E, desatando a rir, virou-se para o marido, a 
quem, corn chiste, garantiu : 
- E tan1be1n o tens 1 O Chirre ainda descob rirá, 
que directamente descendes do legendario Romeu ! ... 
e de Verona deve o doutor registar- te urna caixinha 
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de folha, con1 os teus docun1cntos ! ... Iinagina, 
quanto n1u1to mais te an1arei .. . dessa epocha em 
deante ! ... 
-Bem feíto! (disse a D. Gertrudes, tambe1n se 
mettendo na galhofa). Para que lhe ensinou tanta 
causa ? Veja agora, si ella taina as dores do mestre , 
ou as do consorte ! Nao perca tempo, en1brulhe a 
trouxa, suma-se hoje 1nes1no. Si eu tiver outra syn
cope, náo desejo á cabeceira, quen1 anda mudo, e 
sim quem já da ulrin1a vez me soccorreu. 

·v eiu suspender o jocoso passatempo un1 urgente 
chan1ado do Snr. Ron1ualdo Arruda, que estava 
noivo de D. Phrosina, e pessoa gratissima ao con
vertido Snr. Propercio. Lá foi, lá tornou, por 1n11i
tos dias, o habil clínico, até que teve n1ais un1 triun1-
pho, accrescenrado á sua honrosa lista. Corn un1a 
tenaz peritonite, quasi ia fallecendo a galante rio
·grandense. A gratidáo paterna traduziu-se por quinze 
cantos de réis. 

O surprehendido, con1 essa liberalidade, náo se 
esqueceu de u1na sua idea fixa . Foi á Secretaria da 
Sancta Casa, e ahi pagou, para que uma sepultura 
temporaria, no cen1iterio de S. Francisco Xavier, se 
convertesse em perpétua. Acto contínuo, incumbiu 
un1 n1armorista, de preparar u1na asseada lapide, 
cou1 esta inscrip~iío : •Aquí jaz o 1nagnani1no Pul
vano Arintes. In1itae-lhe o altissin10 espirito de jus
ti<1a ! •. Ao assistir ao assentamento da lousa, c.orre-

. ram-lhe lagrymas de saudade pelo sincero an1igo, e 
tamben1 do n1axu110 desespero, de n<1o fazer outro 
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tanto por n1áe, pae e ermás ! Onde estariam esses 
sagrados ossos? Nenhuma resposta ! quer do pavo
roso mar, quer da deshun1ana valla con1n1un1 ! 

Si, cada vez n1ais, se clareava para o Dr. Luvirno 
a luz de um faci l existir, bem remota ainda se !he 
n1antinha essa total independencia,. tanto do seu an
ceio ! Niio o seduzia a classica inventora de vicios; 
apprendera co1n Platiío, que a vida arren1eda o ferro, 
que, parado, enferruja-se, e, en1 movimento, brilha. 
Co1no, porén1, niio lamentar o diario descaminho das 
suas superiores faculdadcs, que aspiravan1 por u1na 
applica<;iio liberrin1a; Seja con10 for, n1ui Jonge da 
implorante tortura, que pelas ruas accon1panha os 
n1iseros se111 trabalho, tgdos apenas o viam con1 as 
apparencias de um victorioso. E nessa febre de cui
dadosamente attender, a quantos o procuravam, es
coaran1-se, depois do seu regresso, semanas e 1ne
zes, até que un1 delicioso annuncio o saccudiu da 
cabe<;a aos pés. Tendo ido á casa con1n1ercial do 
Snr. Pedro Forres, n1ostrou-lhe este o seguinte te
legran11na, entregue\ ha vi a poucos n1inutos : •Pariz, 
4 de julho. A bordo do CIJ'de, eu, Irma e Justa e1n
barcaren1os em Cherburgo, a visitarmos Pedro, Lu
cia e Dr. Luvirno - Paulo.• . A1nbos folgaram far
tamente, e muito se entretivera¡11, e1n combinar, no 
como receberiam os viajantes. 

Nessa n1esn1a noutc, ao encerrar-se, náo pode o 
grande estudioso fixar a atten<;áo sobre livro algun1 ; 
preferiu abri r o cofre, trazer para juncto de si a car
teira de retratos, 111iral-os vagarosan1ente. Para que 
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com esmero os asseasse de qualquer pó finissimo, 
retirou-os dos encaixes. Como ultimo, o de D. Justa, 
mais se apurava, quando, com incffavel surpresa, 
fez um fabuloso achado ! Náo sabia, como dar cre
dito aos embevecidos olhos ! E1n lettra de lindo 
talhe, bem do seu conhecimento, o verso dessc 
cartáo lhe deparou este virgineo, este dulcissimo 
voto : 

cAos 19 de janeiro de 1901 -A sua conferencia, 
Dr. Luvirno Franco, ainda mais me infundiu fervor, 
pelo que sincerarnenre sentimos, ensinando-me, a 
núo ter vexamc de lhe affirmar, que, para todo o 
sempre, serei urna sua convicta enthusiasta - Justa 
Fortes.•. -A arristica nitidez da escripta bem rcvelava os es-
fon;os da consumn1ada calligrapha, e o maravilhado 
leitor in11nensan1ente curtía a sua desdita, de só ter 
visto, naquclle fortuito momento, essa captivante de
dicatoria. Com indizivel angustia, cahiu neste mono
logo: 
- Que idea terá feito de miro, dcstc meu altaaeiro 
mutismo, do cauteloso estylo de todas as n1inhas 
cartas a seu pae? ! .. . Diz-n1e um vago palpite, que 
ella ahi vero, para me infligir um exemplo de hu
n1ildadc, para u1na detida analysc do apre<;o cari
cato, que ligo a este conjuncto de fragillin1os orgams, 
que de chofre podem estacar, ,·olver ao nada! 
Adoro·a loucan1ente, bem percebi, que era cor
respondido, e cu n1esn10, com indiscutivel crime, 
deixei a sancta do meu culto, completamente aban-
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<lonada á divina dignidade do seu sexo! Preciso, que 

me pcrdoe ! ... rojar-n1e a seus pés, no mais sincero 

d 
. ~ 1 

acto e contnccao . . .. . 
E, sem dctenc;a, veiu preparar esta carta: 

•Aos 4 de julho de 1901, ás 1 1 da noute, e quasi 

morro de saudades! - 1\1Ji11ha Justa! Merec;o, que 

de mim te compadec;as ! Só agora, casualn1ente, vi, 

li . e bcijei, o que escreveste, para insuffiar em teu 

retrato a mais irrcsistivel attraccáo ! Si de ta l sou-, 

bessc, ao descer inconsolavel o Gironde, regressa

ria, jubilosissin10, a Pariz, até que descobrisse um 

ensejo, de to :igradecer infinitan1ente, e de jurar-te, 

que és o meu unico amor e a mais encantadora mu

lher ! No suspirado dia, em que aportes, náo hesita

rei na entrega destus linhas, pois faltam-me forc;as, 

para protelar o meu pedido á tua miío ! Supplico-te, 

que o communiques a teus paes, assegurando-lhes, 

que, si ha 111ais te1npo náo ousei subir táo alto, foi 

por considerar-me, fóra das condic;óes de te offere

cer a vida rnaterial, a que estás habituada, e em que 

te dcsejo n1anter. Que elles generosamente n1e au

xiliem, e, si pensares, que te posso levar alguma fe

!icidade, erguc ao teu ceu de virtudes e inexcedido 

n1erito o teu escravizado - L11vi1·110. ~ . 

Na n1anhá seguinte, julgou, que devia abrir-se ao 

Polybio; 111as só a elle. Com lhe parec~r qua si certa 

a soluc;áo, ceve por discreto, precaver-se contra o 

rompimento de qualquer imprevista e adversa cir

cumstancia. Depois de innumeros, de pungentes so

liloquios, foi interminavel essa prin1eira confidencia! 

© Biblioteca Nacional de España



424 A MAIS E~CANTAOORA MULHER 

Quanto 1nais falou, n1ais queria contar, assim con
cluindo: 
- S i a sua especial formosura realiza o acabado typo 
dos n1eus sonhos, niío in1aginas a sua intell igencia, 
illustrac;áo e impenetravel reserva! T al o poder da 
sua vontadc, que, de soffrivel pianista, elevou-se, em 
poucos mezes, a urna interprete dos grandes n1es
tres ! E nen1 se deu por satis feita: percebendo-sc 
dotada de superior larynge, fez-se um tal contralto, 
que na 1naior sofreguidiío n1orro por applaudir ! Co
rca tu do isso un1 inestimavcl requisito : o seu r igo
roso asseio! l:)arece-me, que sempre se conserva 
aseptica, em condic;óes de entrar urna sala de cirur
gia ! An10-a, como si a sua angcli tudc, o scu idca
lis1no, a sua indescriptibilidade resu111issem, tudo 
que ha de immortal nas sympathicas heroinas, de
cantadas pelos 1naiores genios ! 

Amanheceu, finalmen te, o magnifico, o táo dese
jado paquete da Royal Alfail. Con1 a travessia, muito 
lucrou D. Justa, que scintillava o maior vic;o e es
plendor. Cordealissin1a a recepc;áo, rendo vindo a 
bordo apenas os Snrs. P edro Forres e Dr. Luvirno, 
pois, ainda dessa vez, teimou D. Lucia, em que no 
caes os esperana. 

O modo, por que o clinico abrac;ou a bella joven, 
e todo o seu cham1nejante olhar 1nais revelaram, que 
um meditado discurso. Si náo foi tardo no jei to de 
passar-lhe a supra-transcripta carta, de identica ha
bilidade serviu-se, quem dalli se afastou, e tornou 
a volver, scn1 que os circumstantes notassc1n. Sem-
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pre os 1nesmos prodigiosos estrategistas todos os 
nai11orados ! 

Náo pode a leitura produzir o effeito de um es
touro, e sirn o de un1a ratificac;áo, tanto havian1 sido 
eloquentes as prin1eiras 1nostras de regosijo. O pro
prio Snr. Paulo, a propria D. Irma tinhan1 experi
mentado qualquer presentimento, de que n1ysteriosa 
correspondencia existía entre aquellas duas aln1as 
e1n flor; 1nas, verdadeiramente, náo foran1 111uito 
longe na sua malicia, e até un1 tanto se dcsaponcta
ran1 ante cerra pressa, cotn que o a1nigo, en1bora a 
pretexto de ir dar consultas, tractou de ausentar-se. 

Sern que de extaseado coubesse en1 si, veiu elle 
percorrer as vitrinas da rua do Ouvidor, a desco
brir uma len1branc;a, que á sua deidade offerecessc, 
quando de novo a fosse saudar. Nisso consumiu 
rnais ten1po, do que suppunha; de serte que, ao vol
ver á rua Primeiro de i'11larc;:o, jü ahi encontrou um 
enveloppe, que lbe era subscriptado, con1 este car
táo : 

«Ao seu bom filho Luvirno rogam Irn1a e Paulo 
Fortes, que venha, quanto antes, aturar Justa, que, 
boje mesmo, quer escolber o vestido de noiva.». 

Depois de rapida conversa com o seu intimo, su
biu, aos saltos, até o segundo andar, onde teve un1a 
demorada expansáo co1n D. Gertrudes e D. Brisa
lia. Choraratn, de prazer, esses dous perfeitos cora
c;óes, e as mais fervorosas preces ergueram, pela 
con1pleta ventura de un1 hon1en1, a que1n táo pro
fundamente estimavan1 ! 
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A 15 de agosto de 1901, na egreja da pra<;a Du,. 
que de Caxias, celebrou-se, com a maior pompa, 
esse primoroso enlace, e, decorrida urna quinzena, 
para a Europa en1barcara1n, alén1 dos rece in -casados, 
os dous gemeos e as respectivas senhoras. Tremenda 
foi a lucta com D. Lucia; mas deram á bordo com 
a grande medrosa das ondas. 

Extincta a fin11a Fortes d) l 'o1·tes, no Rio de Ja
neiro, ficou o Polybio unico procurador, dos que 
partiram, e encarregado de receber os alugueis de 
nurnerosos predios. Das n1elhores drogarías extran
geiras remettia-lhe o commanditario todas as encon1-
mendas, e, náo 1nais carecendo de luctar pela vida, 
resolveu applicar-se, em obrer diploma, de tan1bem 
graduado e1n medicina pela Faculdade de Pariz, 
surri11do-lhe a esperan<;a, de cun1prir este antigo pro
gramma -escrever alguns livros, que lhe tu1nultua
vam no cerebro. 

H a tolos pro,·erbios : entre elles, o de quem casa, 
quer casa. Ne111 sen1pre: edificante excep<;áo paten
tearam o Dr. Luvirno e sua esposa, pern1anecendo 
em doce paz, no palacete da A\·enue-Hoche, onde 
tamben1 residiam sogra e sogro, D. Lucia e o Snr. Pe
dro, tres fan1i lias distinctas en1 u111a só harn1onia 
vcrdadeira. 
~luitas foram as ,·ezes, cm que, vendo-se sozi

nhos no vasto saliío, e approximando-se do famoso 
busto, aquelles dous ardentcs e esclarecidos espiri
tos gostavam de discutir mais u1n novo poncto, que 
se vinculasse á genial cantora. Ero uro desscs eolio-
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. qu1os, os ve1u interromper um servo, com a entrega 

de urna carta, chegada do Brasi l. Com os bra~os 
passados hon1bro a hombro, bern socegada1nente 
leram o seguinte : 

«Rio de J aneiro, 26 de septembro de 1901. Ex1110 . 

Snr. D1-. Luvirno Franco, meu insigne patricio e 
caro amigo - Apresso-me, em dirigir-lhe desculpas 
de náo-comparecirnento, nem ao seu consorcio, nem 
ao seu botafora. Nossa ininterrupta e Yelha intimi
dade dispensa va qualquer especial convite; já v<:, 
que náo foi, por náo o ha ver recebido, que incorri 
nessa fal ta, 1nas unicarnente porque estive an1ar
gando calamitosa quadra, e1n que un1 n1aldicto rheu
matismo len1brou-se, de i1npossibilitar-me a practica 
de táo gratas obriga~óes. Espero de sua bondade. 
que me rele,·e, e que apresente ao Exme. Snr. seu 
sogro, á Exma. Sora. sua sogra, e á sua E xma. es
posa os meus sinceros e cordeaes parabens. Devo
tados cultores do di reito, qual se1n pre fui, nunca 
deveriain infennar, e n1enos envelhecer, pois niio é 
d'elles, que o menor n1al desaba sobre este inundo 
de injusti~as . Guardo, até hoje, cruciante espinho, 
de que o eminente Snr. Dr. Armindo Forres náo ti
vesse querido acceitar urna cadeira de deputado, que 
puz á disposic;áo desse brasileiro illustre. De cida
daos, da ten1pera delle e da do meu sabio amigo, é 
do que esta adorada patria ben1 carece. Está e1n 
suas poderosas n1áos persuadir o seu venerando so
gro, de que ahi se nao de1nore, de que volte com 
todos, a fun de que, reunidos a correligionarios, fi-
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ramos a energica batalha, de o collocarmos, e a<> 
dicto Sor. seu cunhado, nas altas posic;óes, a que 
ambos teem incontestavel direito, pelos seus servi
c;os publicos, illusn·ac;lío, character e raros dotes. 
Niío me queira mal, si ouso aproveitar o ensejo, 
para lhe pedir um pequeno favor: sei, que o Snr. Ro
mualdo Arruda vai desinvolver o negocio, e ton1ará 
maior numero de empregados. O mcu neto Asdru
bal, de 18 annos, dispóe de vivacidade, e destina-se 
á carreira commercial. Confio, cm que apadrinhe 
esse rapazito, escrevendo, con1 empenho e sem de
mora, ao dicto negociante. Sem maior abuso do seu 
precioso te1npo. Seu devorado an1igo e velho admi· 
rador - Dilorte110 P111·xides. ». 

Nlari'do e mulher dominaram as proprias impres
sóes; e, náo ha vendo, cm todo o affiictivo passado 
do Dr. Luvirno, peripecia alguma, que D. Justa 
ignorasse, náo pode esta suster a seguintc pergunta, 
depois que o viu, co1n a maior calma, guardar 
aquelle docun1ento, do que val cm baixos poli ticos : 
- Que tencionas? 
- Por cerro, o que <levo. Si solteiro ainda fosse, 
talvez rasgasse, com indignac;áo, a sordida parolice 
do Pe1111a-n1a1·avil/1osa, punindo-o com o meu abso
luto silencio. Hoje, porém, que náo sei, sincera
mente, como attingi a teu consorte, preciso dar civil 
resposta a u111 velho, e ser hu1nano con1 un1 crean
c;ola, que náo conhec;o, mas náo tem culpa, de pos
suir tal avo. 
- Oh, Luvirno ! ... que magnanimidade ! 
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- Náo exaggeres; cont·inue1nos na contemplac;:áo 
<leste n1armore. Q ue fez esta nobre n1oc;:a? No n1eio 
dos seus inauditos triurnphos, e da sua europea in
;fiuencia, lembrou-se, acaso, de se vingar, de quem 
quer que a tivesse offendido? Longe de tal n1iseria, 
e para nossa eterna Jicc;:áo, cravou os lin1pos olho$ 
neste grandioso objectivo - foi traba lhando, ven
cendo, espargindo, a 111áos prodigas, o bello e o ben1 ! 

F D! 
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Está impresso es1e livro, que immensos sacrificios me 

custou, e eu cumpro um gra10 dever, ahray<indo o meu parti

cula r ami¡io, conce iiuado negocian1e e distincto liuerato, o 

Snr. Arlhur Ferreira Machado Guimar5es. 

Foi elle, quemo dirigiu para as officinas typographicas d' •A 

Editol"a•, de Lisboa, apresentando-me, através de mares, a 

um dos admininrade5res da mesma, o Snr. José de Mello, o 

estimado proprietario dn •A!.1/a d.1 E11roptt•, um attencioso 

cavalhci ro, a qucm pe~o ven ia, para o mnis reconhecido aperto 

de mfto. Snudo, egualmente, as outrns respeitaveis figuras da 

directoria, os Snrs. Dr. Holbeche Trigoso, Jus1ino Guedes, 

Cons.° Cnrvalho Pessoa, Dr. Anton io Centeno e Petra Vianna. 

Salvos levissimos descuidos, que devcm desapparecer com 

n errnrn, que organizei, declaro, que este romance sahiu a 

lume, tal qua l com a moxima paciencia o escrcvi. Disse, nn 

S imples 11ott1, que, forte ou fruco, nao era sem base, que eu 

anteporia urna fórn1a n urna outra, adduzindo, entao, varios 

exemplos expressivos. Deverei, agora, multiplical·os, depois 

que o lei tor, de po>se da minha grn phica, provnvelmente veri

ficou n coherencia, que mantive, da primeira pagina alé a 

ultimn ? S i n5o o creio, parece-me de prudencia, que, ao menos 

sobre meia duzia de irrequietns questiunculas, com toda a 

franqueza me explique. Eil-as: 

Lc1t1·t1 - Vindo, alphabeticamente, lite anies de litt, cloris

simo, que os melhores lex icons, no che~arem a littera, man

dem ver, o que já foi definido, is lo é, /ittra. lndubi1avel, porém, 

que, em optimo latim, compeam ambas os grophios; e, dahi, 

mesmo para os etymologisrns, focultmivo será, escreverem 
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le/Ira, ou letra. Os hespanhoes nao desgostan' da chocorrice, 
de que o portuguez nao passa de «ct1stellm10 111nl hnblado•, e 
para que n!io venham a sa lgal-a de •y 111a/ escrito-, nao des
prezemos occasióes de exercitar bom-senso litterario. Esse 
vertente caso nao parece dos peiores : optondo pela graphia 
latina littern, nao desafiaremos a natural surpresa do francez 
lettre, do italiano fe/lera, do inglez letter, e do allemao /e1te1·. 
De minha parte, esc revo e escreverei - leura, li1terario, litre· 
ral, li1teratu ra, solettrar, etc., com 11. 

Toilelle, coupé, bouquet, b11.f!e1, crochet, chalet - Em justos 
logares, permetti respiro a mes vocabulos, que, de ha muito, 
cleixaram de ser perseguidos, por se terem servi~a lmente abri· 
gado para dentro da mais usual linguagem, e, si aqui os alinhei, 
fo i, para accen1ua r, que !hes respeito a integriJade de origem. 
Tenhamos a maxima intransigencia con tra o emprego de pala
vras extrangeiras desnecessarias; ns pouquissimas, porém, 
que lograrem vi ngar, sem so.f!rerem nlterap'ío prosodica, essas 
niio as reduzamos a verdadci ros barbarismos gra ph icos, visto 
que nunca poderemos esperar, que qualquer penna, mesmo 
de modesta instruc<;ao, se resigne ao ridiculo de escrever 
toaléte, cupé, b11q11c, spli11, 11otar-pr11fe, iá11q11e, etc. 

~Valsa, w11g11eria110, etc.-Allegando, que o alphabeto latino 
nlio dispunha do w, querem alguns, que os vocabulos inglezes, 
onde figurar tal le ttra, sejnm grnrhndos com 11, e com v os 
germanicos; assim: Uindsor, Neuton, Glasgou -Veimar, Vie
land, Schlesvig. Mas,• W (n lignt111·e of two v's) oppeared i11 
t/le eleve11th ce11t1t1J'-''> diz· nos John Clark (li1m111al of li11g11is
tics, Edi11b11rgh, 1893, pg. 11); e, •Ü portuguez se constituiu 
independente e autonomo no come~o do seculo x11, com a 
funda~5o da monarchia .•, diz·nos José Ventura Boscol i ( G1·a111 · 
matica port11g11e:¡n, 2.• edi~iio, Rio de Janeiro, 1i'g8, pg z~2). 
Por conseguinte, o alphabeto ponuguez, dos elJ'mologist.1s, 
pllde, desde a infancia da Jingua, enriquecer·se com o 1v, 
embora elles só o tenham empregado, precisamente nos voca
bulos anglo·saxonios. Prova-o a correcta graphia •wisigodos•, 
de Alexandre 1-lerculano. De minh3 parte, escrevo e escreverei 
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- \oVindsor, Newton, Glasgow, \Valter Scott, William Shak

speare, 'vnter-proof, wbist, whisky, etc. - \oVeimar, Wieland, 

Schleswig, \.Yagner, wagneriano, walsa, 'va lsar, walsista, wal

kyria, wormio, wisigodo, etc., com 1v. 
Crear, crenfáO; criar, criafáo - A etymologia é a mesma 

- creare, crcatio11e111. Aulete ncm consigna criar, mas sim· 

plesmente crin. Sirvo-me de crear, no sentido de ti rar do nada, 

fecundar, inventar, e tc.; e de crin1·, no s~nt ido de sustentar, 

nutrir, educar, etc. E assim, ao lado de crear, crea<;ño, creador, 

creanc;:a, crean~ola, creanc;:at.ia, crenncice, crcatura, etc., com 

e, que rc11 l<;o na prosod ia, escrcvo, e pronuncio, criar (criar 

animacs), criado e criada (pessoa sustentodn), criado (nut rido, 

educado; menina bemcriada), crin (animal criado}, criadagem, 

criai;iío (nutri<;ño), mócria<;iio (m{1 educa<¡ño), malcria<lamentc, 

cria.dor (de <tnimaes), e tc., com i. 
'Desnpo11ctm-, dcsapo11ctam1•11to - Ao publ icar, em 18261 a 

primeira edi<;iio da Do11n Brn11cn, ainda nño era Almeida Gar

rett um mestre, mas um neopbyto nas lettras; e quando, em 

18481 muito ás pressas a refundiu , com certeza se csqueccu 

de eliminar estas juvenis pennadas : 
• - Fiquei desappo11i.1do, - como dizem 

Os inglezes; - nao ha na vossa lingua, 

Com que o d izer ; e venha, ou nao, do diabo, 

Tomem-na, que hiío míste r dessa pa lavra.» 

Tanto bnstou, para que fossc cahindo cm moda, repetirem, 

que desnpo11clnr e desnpo11ctn111e11to sao anglicismos, e isso 

quando nquelle desappo11tndo (com e e pp) evidentemente 

recia maria a seguinte comitiva: " ... como dizem os fra nce

zcs .. • , pois sáo estcs, os que teem désnppoi111er edésnppoi11-

te111e111, no passo que os inglezes só conhecem to disnppoi11t 

e dist1ppoi11t111e111, com i. Mas, pergun to eu : desacostumar, 

desacred itar, desafregueza r, desnprunrnr, desaloja r, desa linhar, 

desequilibrar, desnortear, desorientar, etc. tambem seráo angli 

cismos, ou gallicismos / Por que motivo nño ensinaremos nós, 

que o nosso desnpo11ctnr é um verbo popular, significando tirar 

do poncto, da mira, da expecta tiva? Por tnl sempre o ti ve, e, 
>-.-.... 
:\\,tl ''" ~ ... ... 

.:::; !'fr't .. ... : u:: 
.dl. ~ { 
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dahi, nño geminnndo o p (como o fazem o franccz e o inglez), 
apenas conservo o e, do fundamental vocabulo latino p1111ct11111, 
raiz esta, reconheciJa por A. Brachet para desappoi11te1·, e por 
Webster para to disappoint. 

Excel/e11cia - O tractamento de Excellencin (qual o de 
Majestade, Sanctidade, Eminencia, Senhoria, Mercc, cte.) 
levando veri>os, pronomes e possessivos rara a terceira pessoa, 
preferivel seria, que o precedessemos de Sua, e n5o de Vossa, 
ainda nos casos, cm que nos estivessemos dirigindo, a quem 
o damos. Curvei·me, en tretanto, no inveterado e até official 
uso, e, por isso (entre outros exem¡ilos), em vez de : • . .. iría 
esta sua obed iente serva procurar S. Exn., si adiv inhassc, co
mo ob1er-lhc . .. ., escrevi (pg. 88) : • ... irin esta sua obe
diente serva procurar V. Exa., si adivinhasse, como obter
·lhe ... "· Mas esta ultimo construc~ao é corrcctn , mesmo cm 
ou tros idiomas, co111eniando-mc de reproduzir as seguintes 
palavras de Cervantes Saavedra, na dedicatoria da primeira 
parte do D. Quixote ao Duque de Béjar: • ... al abri¡::o del 
clarísimo nombre de Vuestra Excelencia, á quien, con el 
acatamiento que debo ó tanta grandeza, suplico le reciba 
agrndablemente en su proteccion ... •. Quanto á li ngua portu
gueza, bostar-me-ha citar este introito de mui conhecida carta 
á rninha da Grá-Bretanha: « Tem Vossa Majesrnde a seus renes 
pés a Antonio Vieira neste papel. .. ». 

Facti1•el, que, no correr de -tantas paginas, um ou outro hy
phen, entre verbos e pronomes, houvesse npnnhado pouca 
tineta; t"1cillimo preencherem, :i pennu fina, urna ou outra 
dessns falhas. E passarei á promeuiJa errata, apresentando á 
Companhin «A J:.'ditora• as minhns felici tn~óes por este tra
bnlho typographico, escoimado de capitaes dcfci tos, e que 
tanto a recommenda. 

GoNZACA F1L110. 
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Errata 
--

Pagioai; l.inhas Em ''t z de Substituan1 

1 

14 16 am polla empolla -1) 
.. 
j i emprehender ; final- empre hender; na com-

111e 11te posi95o de ch, lh' 
nh ; fina lmente 

21 3 Parox y tono - Pejora· Pn roxytono - Parn ti -
l!VO Vil (IJ~tssn ro do Bra-

sil ) - Pejora tivo 
•\ ,, 

pctlerei podcrei j) 4 
5 1 - náo nño se arre lic, nao se arrel ie, 2 .f e 2) 

72 ' 1) da sorte da sonc, 
78 5 <!'elles delles 

89 e 94 .¡.e 3o Prux ides Purxides . . 
inqu1 n rem 90 7 mquer1rem 

90 ' 2) nota,1am-se nota va -se 
106 11 <i padecen te a padecente 
1 !O ; maisculo maiusculo 
1 1 5 17 malcreadamente n1a lcriada 111e11 t e 

1 2(\ 28 desreipeitosas desrespeicosas 
127 ' )Q Co11venca-se Con ven9a· se, • 
1 5 1 16 escolha escolha, 
168 14 e 15 o para1so a pa ra1so 
168 17 besb1lhoteiro bisbiihote iro 
175 11 soffocan tc suffocante 
182 20 olhores olhares 
185 7 111t1ma Ollllla . - á lume a Jume 19) 9 
197 15 que longe que, longe 
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-~ 

1 l1aginas Linhas .E1,n vez de Substituam 

21 animando 366 amimando 
369 25 escapiliu escapuliu 
380 o 

1 .) di van diva 
386 l 2 Se alguem Si alguem 
388 29 annos, que annos, cm que 
400 27 Si a esse Si, a csse 
415 5 Ao clamor 1 Ao clamor, 
426 6 á bordo a bordo 
4z7 21 d'elles delles 

= 
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