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NO ATRIO
—
’ESTE livro sim, que posso dizer
simplesmente: Je l’ai fait sans
presque y songer... Não que o haja feito
sem cuidado, ou sem prazer. Ao
contrario, gosei muito ao fazel-o, e desde
já, seja qual fôr o acolhimento do
público, me dou por premiado. Quero
exprimir precisamente que o compuz
todo sem esforço, nem fadiga, nem
atenção
obrigada
de
prazo
ou
programma...
livremente,
bem
livremente, á mercê da imaginação
caprichosa, ora adormecida de preguiça,
ora impaciente por impôr á pena as suas

D
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ordens.
E não são esses, a certo respeito, os
livros melhores? São pelo menos os que
deixam na memoria recordação mais
grata. Sem dúvida não se podem escrever
muitas vezes na vida. Exigem condições
especiaes de alma e de ambiente — uma
sasão propria — intervallos amplos de
ocio devaneador — disposição particular
do espirito a não medir demasiado o
tempo, com a idea de que elle sobrará
para planos mais vastos... Sei, portanto,
que, absorvido cada vez mais por outros
labores, não darei tão cedo, se o der ainda
algum dia, outro volume d'esta feição.
Por isso mesmo, no momento de mandar
embora este livro, sinto que elle me é
caro, não pelo que vale, mas pelo que
representa, e sinto tambem que me estou
a despedir de uma estação da vida que eu
não poderia prolongar, e muito menos
poderei renovar mais tarde.
Acabou, pois, a Primavera? Ah! não.
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Tão depressa não. Mas acabou o que na
Primavera havia mais tenramente verde,
mais indecisamente matinal, mais
symbolisador de precursão e promessa.
Seria ridículo, sobre ser bem lúgubre,
que eu me puzesse a perguntar agora:
“Mais où sont les roses d'antan?” Rosas,
muitas rosas florescem ainda, e
florescerão, Deus o permitta, por largos
annos, rosas de crença, rosas de
enthusiasmo, rosas de affecto, mescladas
embora aos espinhos da experiencia e da
dor, e aos primeiros tractos estivos. Mas
rosas plenamente desabrochadas; não já
botões de rosas... O último dom ritual da
adolescencia, em todas as religiões e em
todos os povos, tem algo profundamente
significativo e commovedor. Taes se me
affiguram estas páginas, e por isso não
me
separo
d'ellas
sem
certo
enternecimento.
Phantasia, Phantasia, de ti como de
tantas outras coisas, e mais que de muitas
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d'ellas, se deve dizer: És mulher! E não
mulher doméstica, próvida e repousada;
antes, mulher bizarra, um pouco
excéntrica, um pouco emancipada, ás
vezes sombria, galante ás vezes, mas
sempre encantadora. Com surprehendente
facilidade mudas de tom, de traje e de
humor. Tão depressa vestes a chlámide
grega como o corpete de velludo e a saia
multicor da bailarina andaluza; teus pés
ageis calçam tão bem os cothurnos
romanos como os chapins orientaes ou os
finos sapatinhos parizienses; e até com
sócos de pastora sabes correr valles e
montes. A Razão, tua irman mais velha, a
que guarda as chaves e faz as contas da
casa, ralha-te manhan e noite, chama-te
louca e perdularia; mas no fundo te
adora, e te prende com caricias, pois
conhece bem que sem ti a sua morada
seria horrivelmente árida e tediosa. Tu
invades tudo, abres as janellas do espírito
para que entrem a jorros os raios do sol,
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os córos magníficos das aves, e os
perfumes salubres do bosque e do vergel.
E embora, rapariga franca e sem
afféctação, não embaraces a fronte com
uma corôa e a dextra com um sceptro,
todos os reinos são teus, até o da
Sciencia; que o diga Cyrano, que o diga
Flammarion! Nem, na tua apparente
leviandade, serves menos que a Lógica,
menos que as sisudas e graves Camenas,
as grandes causas humanas; tu buscas a
Belleza pelo prisma da ficção e
proclamas a Verdade sob a forma
extravagante do paradoxo. A tua
linguagem não é sêcca e magistral como
as prelecções, nem altísona e guindada
como as arengas: mas no teu estylo
indisciplinado, mesmo quando sacodes os
guizos de Arlequim, estás cantando as
lôas de algum sentimento forte ou
delicado; e succede ás vezes que em uma
breve phrase petulante traduzes coisas
capitaes, que um ponderoso tratado a
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custo explicaria. É a mesma lei natural
que condensa no infusorio a vida virtual
de myríades de seres. Comtudo,
Phantasia, muita gente te julga mal. Nao
faltarão homens graves, que se
escandalisem de me ver comtigo de braço
dado, como com uma ruim companhia.
Saudemos os homens graves com
familiaridade (a familiaridade os
desespera), e passemos. A gravidade
d'elles chama-se por outro nome
insipidez, quando não é nullidade
propriamente. Alguns perguntarão com
espanto: — Este contador de historias
não tem nada melhor a fazer que ver
dansar negros e morrer frades?
Entretanto, o momento social é de sérias
preoccupações... — Santíssima, gente!
Como se o hábito de sondar e traduzir os
varios aspectos da Dor universal não
revelasse mais profundeza, de juizo que
todos os salvaterios que elles inventam!
Outros acudirão, tolerantes: —
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Deixal-o! É moço... — Sim, sou moço! e
eis o que muitos secretamente invejam.
Sou moço, e tratarei de o ser por longo
tempo ainda, e defenderei emquanto
puder o sacro thesouro da juventude.
Porque esta não consta só de uma cifra no
registro civil ou na certidão de baptismo.
Ella pode, se tenazmente a mantemos,
alliar-se à maturidade dos annos, e até
resistir triumphante á neve dos cabellos
brancos.
Phantasia, Phantasia, vem sempre
visitar-me, e sempre serás bem acolhida;
não te desanimem tarefas pesadas,
responsabilidades austeras a que eu deva
attender. Vem então sussurrar-me ao
ouvido com o teu ar mordazmente
alliciador: — Atira ás ortigas essa
papelada, e vamos passear! — Quando
menos eu te responderei: — Espera um
minuto, e sou teu! — E tu me narraras
mil historias engenhosas e lindas: umas
eu escreverei, outras ficarão para sempre
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no magnífico estado de chimeras inéditas.
E estas serão, afinal, as melhores. O
Creador dos orbes, do alto da sua
Perfeição,
rodeado
de
Virtudes,
Dominações e Potestades, diz de cada
novo mundo que a sua mente arranca ao
Nada: Est bonum. Nós, pobres creadores
deficientes e tôscos, sabemos a distancia
que vae do que se quer ao que se faz...
Mas é tempo de firmar o passaporte a
estes pequenos esboços de poemas, a
estes contos de cambiante colorido, onde
os clarões solares e lunares do sonho se
alternam com as nebulosas do pranto.
Vão humildes, pouco fiando de si, aias
sem descabida timidez. Desejam
sympathia, mas não pedem indulgencia.
Nem a podem exigir. Ninguem é
obrigado a publicar um livro. Se o
publica, tanto peor — ou tanto melhor;
conforme...
De resto, ha críticas e criticas. Ha a
que instrue sem ferir; e como não lhe
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agradecer os conselhos? Ha a que só tem
a vantagem de ser summaria, liquidando
num artiguinho rabiscado em meia hora
um livro que tomou mezes ao menos, e
dictatorial,
dogmática,
affirmando,
negando, sem vislumbre de argumento. A
essa não se ha-de responder encolhendo
os hombros? Ha outra que é uma simples
forma da maledicencia, e outra
finalmente que só pode existir por que a
liberdade da tolice é consequencia
indefectivel da liberdade de imprensa.
Estas duas servem para dar aos autores a
preciosa convicção de que ―o prazer de
desagradar‖ não é menor que o de
agradar.
Far-me-ão notar com justiça que livro
tão ligeiro bem podia dispensar prólogo;
mas isto não é prólogo! É uma conversa
apenas, com que me estive entretendo, no
atrio da casa, emquanto fumava um
cigarro... Conversa! É um longo
monólogo, então! Os Senhores Críticos
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se incumbirão das réplicas. E assim será
o diálogo.
Roma, 2 de julho de 1899.
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BALLADAS
––––
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I.
O MINUETE
—

O

velhos passeiam; vão lento e
lento, arrimando-se um ao outro.
Olham para o chão; observam o caminho,
minuciosamente, por que não succeda
tropeçarem em alguma pedra sôlta, em
algum tóro carcomido... Vão passo a
passo, os dois velhos; elle, de largo
chapeu desabado e sobrecasaca verde,
empunha com a mão trêmula o bastão de
unicornio, encastoado a ouro; ella, com a
mantilha negra de outr'ora sobre os
cabellos brancos, apoia a dextra no antigo
guarda-sol de cabo eburneo e fôrro de
S DOIS
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seda azul-celeste — reliquia adorada dos
seus tempos de moça...
Costumam ambos passear assim todas
as tardes, quando o ceu está limpo e a
brisa não é fria; vão pela alameda central
até o fim do parque, e voltam ás AveMarias para o castello; sentam-se então
nas suas poltronas de velludo côr de
vinho, trocam duas palavras em uma
hora, rezam, deitam-se; e dormem, até
nascer a aurora, o somno dos justos, ou o
dos innocentes, pois tornados são quasi á
primitiva infancia...
Mas, nessa tarde de verão, tépida e
deliciosa, esqueceram os seus hábitos —
os seus hábitos de tantos annos.
Chegaram ao fim da alameda central, e
não se lembraram de voltar para o
castello; transpuzeram o grande portão de
grades bronzeas; e eil-os em pleno
campo.
Não; não têm somno hoje; nem
fadiga; não querem passar a hora do

–— 15 ––

repouso costumado nas poltronas de
velludo côr de vinho. O dia foi bello e
quente; o sol teve esplendores desusados;
pelo ar erravam perfumes inebriantes,
frémitos
perturbadores
vibravam;
alastrava-se pela natureza toda uma
palpitação de vitalidade nova. Os dois
pobres velhos sentiam-se agitados e
febris; seus olhos exhaustos pareciam ver
as cousas como em épocas remotas; pelas
veias se lhes infiltrava um doce calor
extravagante; dir-se-hia que a juventude
quizesse regressar...
Por isso foi-se-lhes o somno — o
velho amigo pontual das oito horas... E
prolongam o passeio pelo campo fóra. Já
vem cahindo a noite, em escuridão
suavemente graduada; já fica muito para
traz o grande portão de grades bronzeas;
mas os velhos não cogitam de voltar...
Sob os seus pés tacteantes, incertos,
que não sabem mais firmar-se bem, a
terra sêcca fende-se, com breves
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estalidos; hervas aromáticas, pisadas,
desprendem
essencias
acremente
capitosas; a mangerona, o rosmaninho, o
resedá sylvestre casam os seus perfumes
varios, e pejam o ambiente, como um
vapor oloroso de caçoulas orientaes...
Na espessa grama saltam, de folha em
folha, trillando, grillos bohemios; grossos
besouros de couraça negra erguem
difficilmente o vôo pesado, esbarrando
nos troncos das arvores, e tombando de
chôfre;
levíssimas
phalenas
imponderaveis se cruzam no ar,
descrevendo círculos amplos, subindo,
descendo, á busca de uma chamma em
que se queimem.
Ha, certamente, uma embriaguez
penetrante em tudo; ha, em tudo, um
flúido irresistivel de attraçcão e ternura.
Os dois velhos passeiam, arrimando-se
um ao outro; de vez em quando,
estremecem, e o braço d'elle aperta o
d'ella, involuntariamente. Alguma cousa
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os commove, e os une cada vez mais. É a
memoria, que desperta, nítida e
suggestiva; é a imaginação, que lhes
retrata scenas antigas, fazendo-os reviver
a saudosa primavera juvenil.
Aquelles sitios lhes são familiares; por
alli andaram, moços ambos e namorados
— ha muitos annos... quantos? já lhes
perderam a conta! Recordações vibrantes
os sacodem a cada passo, subindo-lhes á
cabeça como um vinho concentrado e
forte, guardado longo tempo... — Foi alli
— segreda o velho, vacillante — foi alli,
junto áquella vinha centenaria, que eu te
disse: Amo-te!... — E a velhinha, um
pouco mais adiante, com voz fanhosa e
cançada: Foi alli, na orla do bosque
verde, que eu te disse: Amanhan é
domingo de Paschoa; pódes pedir-me a
meu pae...
Os dous velhos passeiam, pelo campo
fóra, embalados carinhosamente pelas
proprias reminiscencias. E, de súbito,
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escutam, não longe, os accordes de uma
orchestra. Param. Prestam attenção,
embevecidos, surpresos. D’onde parte
essa música? De um pavilhão illuminado,
cujo tecto esguio se divisa, dominando as
frondes do arvoredo próximo. Há festa lá,
parece; bodas, talvez...
Que música é essa? Elles a conhecem,
sem dúvida, os dous velhos. Ah! como
não se lembraram logo? é o minuete
predilecto; o minuete clássico, em que
nasceram os seus felizes amores. A
primeira vez que o dansaram juntos!...
Elle, perdido de paixão por esses olhos,
outr'ora formosos e raros, não se pudera
conter; em certa occasião, beijara-lhe a
ella furtivamente as pontas dos dedos... E
ella o censurara (como se recorda bem
agora!) um pouquinho despeitada, mas
não muito: — Cavalheiro! isto não é da
regra...
O minuete continúa, gracioso e
compassado. Ah! minuete diabólico, que
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fazes perder o juizo a dois velhos!
Velhos?... não; são moços novamente;
elle tem vinte annos, ella dezesete...
O minuete seductor os arrebata.
Sentem um desejo irreprimivel de dansalo. Já se curvam frente a frente, em
delicada mesura, já elle estende a não,
com o braço em arco, para a primeira
viravolta; começam a dansar.
Mas de repente a lua, a lua, que
nuvens densas escondiam, surge em
pleno ceu, clara e radiante; a sua luz bate
de chapa sobre os dous velhos, inundalhes as faces mirradas, as fontes
encanecidas. Elles se contemplam então
por um momento; cessam de dansar; e,
como envergonhados das suas proprias
feições, das rugas, dos cabellos brancos,
exclamam ao mesmo tempo: Que loucura
a nossa! que diria quem nos visse a
dansar nesta edade?
Dizendo isso, riem-se amavelmente;
mas, não sabem por que, duas lágrimas
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lhes tremem no canto dos olhos...

—––
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II.
DEPOIS DA BATALHA
––––

B

ASTA de matança! Os clarins
deram ha muito o signal de retirada.
Os
exércitos
combateram
encarniçadamente desde a primeira hora
meridiana até o pôr do sol; era de parte a
parte um enthusiasmo assombroso, uma
furia sem par.
Milhares de homens, separados em
duas hostes adversarias, se encaram com
rancor, avançam uns contra outros, faces
congestas, olhos chammejantes, espadas
rútilas erguidas, baionetas caladas;
urrando como tigres, blasphemando,

–— 22 ––

cuspindo ultrajes, abalroam-se, mordemse, trucidam-se... Ondas de poeira
abrazada e suffocante se levantam do
solo sob as patas dos cavallos, loucos de
horror e cólera: e turbilhonam pelo ar,
mesclando-se á fumaça da artilharia,
incendiada de momento a momento por
um relámpago vermelho; a terra treme ao
peso das carretas arrastadas a toda a
brida; vozeria rouca e confusa, ordens de
generaes, gritos de soldados, gemidos de
agonisantes, envolvem numa nuvem de
rumores o troar das peças; e, a espaços,
dominando o tumulto, resôa o clangor
das cornetas.
Víctimas aos centos tombam; os
batalhões, ruindo sobre o inimigo como
enormes moles compactas, calcam e
esmagam corpos mutilados, em que a
vida, palpitava ainda; os pés dos
combatentes abafam em boccas entreabertas a ultima queixa, a prece
derradeira dos que vão morrer...
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Cavalleiros, trespassados pelo ferro
agudo das lanças, despenham-se dos
sellins abaixo; de quando em quando vêse um corcel desnorteado, cruzar o campo
a galope, mordendo o freio, espumando,
nitrindo, arrastando pelo chão o dono
exánime, preso ainda por um pé ao
estribo...
Basta de matança! Os clarins deram
ha muito o signal de retirada. É noite;
sobre a desolação da arena fumegante, o
ceu estende o seu pallio sagrado de paz.
As estrellas apontam, ás myríadas, mais
numerosas ainda que as víctimas, e
parecem olhos desmedidamente abertos,
mirando com pavor as ruinas da
perversidade humana.
Estrellas de bençam! estrellas de
bemaventurança! chorae lágrimas de luz
sobre os mortos o os agonisantes!...
O campo é todo em trevas. O silencio,
mumenso,
parece
ainda
maior,
succedendo ao fragor medonho da guerra.
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Um odor de sangue e carniça ascende aos
astros tranquillos. Não longe, devem
pairar as aves de rapina, os negros corvos
famintos, aguardando a sua hora.
Negros corvos! apressae-vos! vinde ao
festim da podridão! vinde purificar a terra
contaminada pela ferocidade dos
homens!...
Lumes escassos e duvidosos vagueiam
agora, rentes da terra, como os fogos
fatuos dos cemiterios e dos pantanaes.
São as lanternas dos guardas vigilantes,
que, curvados sobre montões de corpos,
os vão apalpando, um por um, a vêr se
entre elles ainda ha alguem que respire...
Tambem ladrões sórdidos, sinistros
profanadores de cadaveres, rastejam
cautelosamente, abrindo á ponta de faca
as vestes dos extinctos, subtrahindo
objectos de valor, correntes, medalhas de
ouro, relogios, anneis de pedraria...
Um vulto passa rapidamente; ninguem
repara nelle; ergue com a mão uma
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lámpada, á altura dos olhos; as abas do
capote militar, em que está embuçado,
fluctuam ao vento. Não se detem, como
os outros, a examinar os montões de
corpos, que vai transpondo ou pisando
desatinadamente. Dirige-se em linha recta
para o sopé de uma collina próxima.
— E’ aqui — diz comsigo — que
combateu a segunda ala esquerda. Elle
não appareceu até agora. Deve ter
morrido...
Só então, começa a perscrutar o
terreno, avançando quasi de rastos como
um reptil, baixando a lámpada para o
rosto dos que dormem o somno eterno, a
investigar-lhes as feições.
Um gemido, que sôa a poucos passos.
sacode-o, dos pés a cabeça, em um
sobresalto agudo. O gemido sôa de novo,
mais doloroso ainda e mais pungente: o
gemido é uma palavra: Mathilde!...
O homem embuçado volta-se de
repente, e caminha para o sitio, d'onde o
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gemido partiu. — Mathilde!... — ouve
ainda uma vez. Alli, vê, sobre fardas em
pedaços e mochilas desfeitas, um corpo
estendido. Ajoelha-se ao seu lado, e
aclara com a lámpada o semblante do
ferido; é um moço, de trinta anhos talvez;
a barba negra e fina enquadra-lhe as faces
pállidas, pállidas de assustar; tem um
golpe de lança, d'onde muito sangue jorra
ainda, entre as costellas; e um estilhaço
de granada cortou-lhe uma perna, pouco
abaixo do joelho. Entreabre os olhos, e
reconhece o outro.
— Tu?!
— Eu!
Não são duas exclamações; são dois
rugidos de féras. Havia mais odio
naquellas almas que nos milhares de
homens dos exércitos combatentes. A
rivalidade dos dois officiaes era sabida de
todos no acampamento; ambos deliravam
de amor pela mesma mulher. Ella, parece,
divertia-se com a lucta, sem se decidir
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por nenhum dos dois...
Na véspera, aguardando a batalha,
haviam-se desafiado, appellando para a
sorte: — O que de nós sobreviver...
Encontravam-se, por fim. Um, são e
forte; o outro, ferido e exhausto.
— Tu, miseravel! tu é que vaes
possuil-a!...
— Eu sim! Não te jurei que Deus me
protegia?
— Deus? Deus? Satanaz é que te
protege, infame!
— Bem; para que injurias inuteis? Tu
vaes morrer... perdeste a partida!...
Adeus! Não queres que leve a tua última
palavra á nossa Mathilde? Asseguro-te
que lh'a transmittirei fielmente...
— Quero, oh! presta-me este último
serviço! Eu vou morrer... Mas chega-te
para junto de mim; mal posso fallar!...
O rival triumphante une o ouvido aos
labios do moribundo; mas este, sacando o
punhal da bainha, num supremo esforço
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de raiva, passa-lhe os braços ao redor do
pescoço; e crava-lhe nas costas a lámina
toda.
— E’ este o meu recado para a nossa
Mathilde! nem eu... nem tu!
A
punhalada
foi
certeira;
estreitamente abraçados, defuntos ambos,
quédam-se para sempre, na poeira
empapada de sangue.
Estrellas de béncam! estrellas de bemaventurança! chorae lagrimas de luz
sobre os mortos e os agonisantes!
Negros corvos! appressae-vos! vinde
ao festim da podridão! Vinde purificar a
terra, contaminada pela ferocidade dos
homens!...

—––
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III.
WILHELMINA
––––

A

d'alva, Wilhelmina
dirige-se para a margem do rio; ahi
a espera o canoeiro Fritz, com o seu
barco pintado de negro, para leval-a
d'essa triste aldeia.
De negro tambem traja Wilhelmina,
por que o seu luto é recente; mas a
neblina
espessa
da
madrugada,
succedendo a essa noite escura em que
nenhuma estrella apontou no céo,
reveste-a de nimbos branquejantes, que
lhe dão, ao longe, a apparencia indecisa e
vaporosa de uma visão.
O

ROMPER
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Assim ella vein, por entre as tílias e os
myrtos — leve, tenue, impalpavel —
parece que os seus pés nem pousam no
húmido chão.
Assim ella vem, resignada, apáthica,
inconsciente talvez — Fritz a espera, com
o seu barco pintado de negro — e
Wilhelmina vai entrar nelle, como num
esquife mortuario. E o rio corre, aquelle
Rheno das antigas lendas, por entre
margens de paysagem melanchólica; o rio
corre, manso, mas turvado, com o pranto
de uma queixa profunda no desdobrar
monótono das suas ondas. Não é, certo,
nesse caro Rheno, outr'ora theatro de
idyllios felizes, que Wilhelmina quizera
navegar; mas no mýthico Lethes, no rio
do eterno esquecimento, cujas ilhas não
têm côr, cujo ambiente não tem aroma,
nem luz...
Por que deixa Wilhelmina a aldeia onde nasceu? Ali! não pôde vivei— mais,
tão desditosa, nos sitios que em outro
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tempo a viram risonha e afortunada.
Ainda alveja, lá, no recôsto d'aquelle
outeiro sombreado de freixos e carvalhos,
a casa que. foi de seus paes. Onde moram
elles agora? Alli, do outro lado, sob uma
das tumbas humildes que os cyprestes
orlam.
Mas era no jardim da casa paterna —
lembra-te, Wilhelmina! — que, sob o
olhar carinhoso de tua velha mãe, Otto, o
louro, teu noivo... pobre Wilhelmina!
Otto morreu tambem, morreu em teus
braços, ha dois dias; ficaste só, misera e
só no mundo!...
E’ por isso que Wilhelmina deixa a
aldeia onde nasceu: quer que o sol de
hoje, se acaso puder dissipar com a sua
tibia claridade o sendal das brumas
densas, a veja longe, bem longe d'alli...
Para onde? para onde vai? — Fritz
lh'o pergunta, ao empunhar os remos, e
ella -não sabe que responder. Que
conhece na terra tão vasta, além do
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pequeno logarejo obscuro, d'onde nunca
sahiu
— Vamos para onde quizeres, Fritz;
para o norte, para o sul, não importa. Em
toda parte se vive, e se soffre...
E o barco pintado de negro deslisa
sobra as aguas plumbeas, ao impulso de
dois braços vigorosos. Wilhelmina
contempla, com olhar embaciado, sem
lágrimas e sem brilho, as margens de
paisagem melancóhlica, onde, no fundo
vago e crepuscular da nevoa, se
enxergam vultos esguios de pinheiros, ou
remotos
contornos
de
castellos
phantásticos.
Fritz canta; a sua voz sonora tem uns
tons arrastados e trêmulos na atmosphera
pesada, fria, das brumas densas; que
canta elle? Wilhelmina, no meio somno
de fadiga dolorosa que a prostra, não
distingue se é um psalmo do ritual
funerario, ou alguma velha trova
esquecida dos Niebelungen...
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Ella vê, num delirio extatico, não mais
a paysagem melanchólica das margens,
mas ilhas, ilhas sem numero, que se
succedem indefinidamente; e pensa que,
talvez, ao termo da sua extensa viagem,
ha de chegar áquella ilha distante, em que
habitam as almas, e onde as Willis
dansam em gyros vertiginosos ao redor
dos noivos que expiraram antes de colher
as flores da grinalda amada...
Mas, ah! desventurada Wilhelmina!
nunca chegarás lá, ou chegarás tarde
demais!...

—––
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IV.
VISÃO NOCTURNA
–––-

A

noite, despertei subitamente de
um somno sem sonhos. Era um
somno sem sonhos o que eu dormia,
inerte no meu leito, como um rochedo
nas profundezas de uma gruta escura...
Despertei, ao som de uma voz familiar,
que me chamava pelo meu nome.
Reconheci-a sem custo, tão acostumados
tenho os ouvidos á música celeste, com
que ella me inebria. Era a tua voz, minha
adorada Amiga.
Despertei, incerto do que escutara,
duvidando de mim proprio. Mas de novo
LTA
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a mesma voz — a tua voz inconfundivel
— me chamou pelo meu nome. Imagina
como, no silencio da alcova solitaria e
escura, ella penetrou ate o ámago do meu
ser; estremeci todo, de um alvoroço
nunca sentido...
E olhei em redor de mim, apurando a
vista, numa intensidade extranha de
attenção; trevas, trevas sómente, no
silencio da alcova solitaria e escura. Não
ouvia mais a tua voz, chamando-me pelo
meu nome; e ancioso, esperava... Que
esperava eu?
O somno fugira de todo — a tua voz o
afastara de minhas palpebras, como o
abanar de uma ventarola côr de rosa
afasta uma borboleta negra. — E
saudades acerbas, cruciantes, me
agitavam; e consumia-me um desejo
louco de sahir pelos caminhos lavados de
luar, subir a collina frondosa, em que
assenta o teu chalet, e bater de leve nos
vidros da tua janella, e despertar-te
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tambem, chamando-te pelo teu nome...
Ancioso, esperava ainda. Não tardei a
perceber o subtil rumor dos teus passos, e
vi então uma sombra, uma sombra
indecisa, que se approximava do meu
leito. Cada vez mais perto, a sombra ia-se
tornando mais distincta; dentro em
pouco, eu podia descobrir nella todas as
linhas do teu corpo — a magestade
elegante do teu porte — a meiga sizudez
do teu semblante e os olhos, os olhos
sobretudo, que brilhavam tanto...
A’ beira do meu leito, visão ineffavel,
te curvaste para mim; e tomaste entre as
tuas mãos as minhas mãos frias.
Eu não tremi, não, de assombro ou de
pavor, como se um phantasma, escapado
dos abysmos tumulares, viesse revelarme temerosos segredos; confiado e
calmo, contemplei-te longamente — eras
bem tu — e murmurei apenas: ―O' meu
unico Amor!...‖
Affirmam crédulos que, ás vezes,
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espiritos malignos revestem, para
perturbar-nos na mudez da noite, bellos
aspectos enganadores; mas que maligno
espirito se atreveria ao sacrilegio de
revestir as tuas formas puras, as tuas
formas illibadas?...
Murmurei apenas: ―Ò meu unico
Amor!‖ — E entrámos a conversar com a
mesma terna sinceridade que tanto me
delicia, quando estamos a sós na saleta
clara de tua casa, d'onde a vista se
espraia, atravez das janellas, pelo azul do
ceu, e pelo verde tenro das vastas
plantações...
Conversávamos, porem, se é possivel,
com mais intimidade ainda; as palavras
que proferíamos não tinham a
deficiencia, a pallidez opaca da
linguagem humana — nuvem espessa
que o sol do pensamento em vão tenta
romper; eram nítidas como o crystal mais
nítido, e tão evidente traziam o cunho da
certeza absoluta, que a dúvida se
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confessava vencida — a dúvida, o genio
mau que me atormenta, não raro, mesmo
junto de ti, ó minha santa Amiga!...
A dúvida, envergonhada, ia-se de vez,
e nem um esforço arriscava para reconquistar-me; por que, então, eu via — e
o anceio de ―ver‖ os sentimentos
invisiveis, até a mais fina nuança, é o
supplicio perpétuo de quem ama! — eu
―via‖
atravez
das
tuas
formas
translúcidas, toda a belleza moral do
affecto que te liga a mim; perscrutava,
sem perder uma só, as tuas idéas
recónditas, e — oh! ventura suprema! —
não tinha receio de enganar-me...
Quantas horas estivemos assim, face a
face, não sei; fôra-se-me a noção do
tempo; esses momentos privilegiados não
pertencem á transitoria existencia
mundana, mas á eternidade, em que
havemos de entrar depois da morte.
Inolvidaveis confidencias as que
trocámos! Cem annos que eu viva, nem
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uma syl1aba única se me apagará da
memoria...
Até que, apertando mais entre as suas
mãos as minhas mãos frias, a sombra
d'ella me disse: ―Adeus!‖ — E eu,
saudoso e desconsolado: ―Já tão cedo? —
suspirei — já tão cedo, ó meu unico
Amor?‖
Nos mesmos passos lentos, com que
viera — tenues como o roçar de uma aza
de phalena nas folhas de uma sensitiva —
ella se foi retirando, retirando, e dentro
em pouco se haviam sumido de todo os
seus contornos indecisos...
Miragem
de
uma
phantasia
escandecida! — exclamarão tantos,
d'esses que negam o que não
comprehendem — Illusão, e nada mais!
Por que illusão? E quem nos prova que
não são tambem illusões dos sentidos, a
luz, o aroma, a cor, o resto da vida
emfim?...
Não, eu creio firmemente que ―tu‖
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vieste, pela noite callada e serena,
procurar-me, trazida por uma attracção
espiritual e superior; tu vieste, ou veio ao
menos o que é immortal em ti, o que não
será dado nunca á torpe voracidade da
terra, a Psyche celeste que te anima, que
de Deus veio e a Deus ha-de tornar...
Tu dormias, talvez, um somno sena
sonhos como o que eu dormia; um raio de
luar, uma carícia da brisa, acaso a voz de
um anjo errante, foram segredar á tua
alma: ―Vem! queres que te levemos
atravez do espaço, para lá, onde descansa
aquelle que tu amas? Vem! vem
comnosco!‖
E tua alma, acudindo ao chamado,
deixou — a dormir um somno sem
sonhos — esse corpo sublime, impolluto
como os lyrios do campo; e veio, atravez
do espaço, até pousar junto a mim; e eu
exclamei, como exclamo agora, como
exclamarei sempre: ―O' meu unico
Amor!‖

–— 41 ––

Porventura, na manhan seguinte, ao
acordar, ignoravas tudo isso, ou tudo isso
esqueceras; eu é que nem uma palavra da
nossa conversa mysteriosa esquecerei
nunca, nunca mais!...

–––––

–— 42 ––

V.
LUAR DE MAIO
–––––––-

N

de maio, noites de luar... O
luar cae frio como luz de neve
sobre as gardenias e as rosas — cálices
de leite e de sangue — entre a verdura
húmida dos jardins. E as flores, que os
beijos abrazados do sol offendem, como
caricias plebéas e brutaes, abrem-se
discretamente aos beijos da noite clara,
beijos puros e castos, baptisados no
pranto crystallino do orvalho. E, na
densidão hirsuta das moitas e dos
bosques, dentro dos ninhos cálidos, as
avesinhas descerram a meio os olhos
OITES
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pesados de somno, cuidando que a alva
desponta, e espantados de vel-a tão cedo
despontar; mas desfaz-se-lhes o engano, e
outra vez adormecem, contemplando a
immensa lámpada branca, que se balouça
lá tão alto, na limpidez do ceu azul, azul
como os myosotis e as turquezas...

–––––
Noites de maio, noites de luar... Não
há, uma nuvem na limpidez do ceu azul,
azul como os myosotis e as turquezas; e
elle parece ainda mais vasto, mais
profundo, mais — illimitado, que nas
horas calmosas, quando o sol espalha por
toda essa amplidão igneas scintillas
offuscantes.
E o olhar sente-se attrahido para lá,
embebe-se com volupia na claridade
suavíssima — entre côr de opala e côr de
pérola — que inunda o espaço; e
esquece-se a contar as estrellas, que são
menos hoje, ou menos brilham, e a

–— 44 ––

seguir, peregrino extático, a curva da
Via-Lactea, que, tão accentuada nas
noites escuras, ora apenas a custo se
divisa...
Deve ser este o ambiente das preces
íntimas, que voam sem receio, pombas
mensageiras, dos corações attribulados
para o seio do Deus ignoto. A lua é o
candelabro de prata virgem, que pende da
nave sagrada; e o mundo silencioso é o
grande templo, em que o espírito dos
crentes solitarios pôde orar em plena
liberdade, pôde cantar os seus psalmos,
as suas litanias e jaculatorias, sem que o
eco das orgias profanas lhe venha
perturbar os mysticos arroubos...
Noites de maio, noites de luar... O luar
cae frio como luz de neve sobre a minha
alma entristecida e nostálgica. Eu lia um
poema novo, para distrahir o meu tedio,
desnortear as minhas penas; mas não
podia prender a attenção ao encanto dos
versos; passava de uma estrophe a outra
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sem emoções; nada comprehendia
talvez...
Fica-te ahi, livro, que, porventura, me
enlevarás amanhã; ficae, bellos versos.
Não tenho agora mente para apreciar-vos;
não tenho labios para sorver-te, vinho
selecto dos deuses!... O luar de neve
embriaga-me como um licor capitoso e
amargo: um ósculo de mulher adorada,
no qual se percebessem resaibos de
traição...
Chego á janella, de par em par aberta.
Com o sopro gélido do inverno, aspiro a
largos haustos os perfumes intensos do
jardim. Pelos canteiros espessos, que
variedade de côres e fórmas! Inverno no
ar; primavera no solo... Primavera no
solo, inverno na minha alma entristecida
e nostálgica...
Não se derrama em flocos alvíssimos
pela terra a neve das regiões boreaes, que
despe as árvores da sua folhagem, e
queima até as raizes a herva mais rasteira.
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Brando inverno de paiz tropical...
Se eu fosse passear por esses
caminhos desertos? A poucos passos,
estende-se o campo, e nelle, por ahi fóra,
a solidão absoluta.
Saio. Atravesso ruas estreitas,
tortuosas, em cujas calçadas meus passos
acordam ecos sonoros. Não encontro
ninguem; não haverá por estes sitios um
vagabundo, um sonhador, que espaneje
ao luar as suas lyricas maguas? Fechadas
todas as casas; lá dentro, prosaicos
esposos dormem abraçados, numa
beatitude animal, moças banaes sonham,
em seus frios leitos de solteiras, com
banaes namorados.
Que impressão extranha esta, de
sentir-me eu só, vivendo e pensando,
sabendo que vivo e penso, numa cidade
de mortos, mortos que respiram e se
movem; mas inconscientes de tudo o que
os rodeia... Onde, em que desconhecidos
mundos vaguearão esses espíritos
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ausentes, abandonando por longas horas a
carne que os reveste? Carne feliz e
tranquilla, que as dúvidas e os pezares
não torturam, embalsamada no ether e na
myrrha do somno... O' Nirvana da noite,
aspiração da minha alma entristecida e
nostálgica, por que me não acolhes na tua
misericordia divina, e por que hei de eu
errar, como um Ahasvero inconsolavel,
por esse campo além, sem rumo e sem
destino?...

–––––
O rio desce tranquillo da montanha. e
prolonga-se com refulgencias de espelho
entre espessos taboleiros de relva,
penetrando pelo seio das plantações,
como a foice do segador que abre
caminho atravez de uma seara compacta.
Ora se alarga, calmo e liso, reflectindo
vasto trecho do ceo azul, azul como os
myosotis e as turquezas; ora, dividido em
estreitos braços, serpeia com trêmulos
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cicios, encoberto pelas capoeiras crespas
— como a cobra cipó, colleando sob as
hervas do brejo, fugindo á luz e ao olhar
dos viandantes...
Nas margens cresce a cicuta
peçonhenta, os tinhorões dilatam as suas
amplas folhas, e os framboezaes se
arreiam de botões coralinos, vermelhos e
doces ao paladar como a bocca de uma
virgem no seu primeiro amor.
Massiça ponte secular — sentinella
immovel do tempo — abre sobre a onda
plácida os seus magestosos arcos de
pedra. Os annos, uns após outros,
gravaram alli o estygma da sua passagem,
em placas negras tisnadas, e em verduras
macias de musgo; mas a rocha colossal,
que gerações a fio tem atravessado, a
caminho do sepulchro, desafia os homens
e as eras, impassivel na sua rigeza
provada, mais forte e mais duradoura que
a existencia dos obreiros, cujos esforços a
levantaram.
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Este monumento, mudo e inerte
quando o dia derrama ao redor seus
esplendores e ruidos, falla, e revela muita
cousa occulta, nas horas melanchólicas,
em que a Noite paira sobre o mundo.
Espectros do passado, graciosos ou
terriveis, a povôam, emergindo da
escuridão soturna, que a sua sombra
projecta nas aguas. E as figuras das
lendas antigas, cujos perfis incertos se
delineam em páginas de alfarrabios
carcomidos — e outros vultos ainda, de
que nem resta memoria nas tradições do
povo, nem o nome sequer nas lápides
tumulares de alguma egreja em ruinas —
tornam á patria primitiva, e vêm
discretear, quando os seus descendentes.
repousam na paz do somno, acerca de
episodios já olvidados, de crenças
extintas, de ideaes caducos, que o tempo
arrastou para o Nada de todas as. cousas
humanas...
Bem os vejo, perto de mim, cercando-
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me, acotovellando-me em grupos
mysteriosos; bem os vejo ir e vir
socegadamente, como quem, ao contacto
das verdades eternas, perdeu já de ha
muito a ancia das ephêmeras paixões, a
miragem das chimeras transitorias. Vão e
vêm, figuras idosas e moças, homens e
mulheres, na extravagancia dos seus
trajes desmodados; cabelleiras empoadas
se curvam em mesuras de ceremonia;
fulguram ao luar espadas de copos
aureos, fivellas de lavor, encrustadas de
esmeraldas e diamantes...
Toda essa gente de outr'ora se
expande em animada conversa; vejo
labios que se movem, que esboçam
sorrisos discretos, percebo gestos
expressivos, naturaes e familiares. Mas
nada escuto não são para os meus
ouvidos, affeitos aos rumores da vida
quotidiana,
essas
confidencias
intraduziveis de phantasmas.
O silencio que para mim os envolve,
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torna-os temerosos e hostis; e eu os deixo
lá, devaneiando, ao longo da massiça
ponte secular, e afasto-me, pelo campo
fóra, com supersticioso terror, com o
terror de ser víctima da minha propria
allucinação...

–––––
E vou seguindo. Readquiro aos
poucos o sentimento da realidade; voltome para traz, e olho para a ponte de
pedra: está de novo deserta.
Sob meus pés, no sólo húmido e fôfo,
chilram os grillos; e a orchestra dos sapos
hediondos vibra por. toda a parte os seus
metálicos instrumentos. Cães latem ao
longe, nos quintaes fechados, atirando-se
contra as sébes toscas, por onde se
enroscam trepadeiras flexuosas e
madresylvas inebriantemente aromáticas.
Cavallos e bois erradios pastam com
tranquillidade; a espaços, nos estábulos
vizinhos resôa um mugido profundo, que
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repercute de eco em eco até as quebradas
da serra...
Oh! como eu conheço bem este
caminho que vou trilhando — atalho
estreito e caprichoso, que mal se
distingue entre os tufos de samambaia e
rosmaninho sylvestre! Quanta vez, pela
manhan e á tarde, o percorri com ella,
com a desejada Ausente, que tão bem
soube fixar-me na memoria a sua
imagem! Ao sahir de casa, ha pouco, eu
não sabia para onde dirigir-me; andava ao
acaso; mas a saudade, a fôrça recondita
que governa hoje todos os meus actos,
sem que eu o sentisse, guiou-me os
passos para aqui. Oh! eu sei bem que, se
sahisse com os olhos vendados, ou me
erguesse do leito num accesso de
somnambulismo,
buscaria
instinctivamente estes logares, tão cheios
para mim de felicidades extintas...
Eis alli, no cimo do morro proximo,
chalet solitario, o palacio encantado das

–— 53 ––

minhas recordações... Foi lá que eu amei,
foi lá que eu vivi. O' dias de ineffavel
gozo, por que tão depressa vos sumistes?
É o gemido que me acode agora, o
gemido de todos os infortunados, que já
foram venturosos... E, entretanto, o
tempo corre, sem se commover...
Sobre aquelle tecto adorado, verte o
luar de neve os seus raios mais puros!
que? não é ella, que vagueia, vestida de
branco, junto ao portão de ferro, onde,
por uma coincidencia extranha, se liam
ao lado das suas as minhas iniciaes? Não;
não é ella; ella está longe, muito longe, e
onde ella está só os meus desejos podem
ir... Ella está longe, e outra gente, vulgar
e desconhecida, habita o chalet solitario,
o palacio encantado das minhas
recordações, o lar bemdicto, em que pela
primeira vez lhe disse o meu affecto. Em
tôrno, é ermo e calado o campo; as torres
do templo romano, resahindo nitidamente
do fundo claro do ceu azul, azul como os
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myosotis e as turquezas, despertam em
mim ideas de morte; e as serranias
negras, circundando de um extremo a
outro o horisonte, dão-me uma impressão
de cárcere, de exilio acerbo, de liberdade
perdida...

–––––
Ouço, emtanto, muito remota,
suavíssima cantiga, acompanhada pelo
som plangente de um violão. D'onde vem
essa música, que rompe de súbito o curso
das minhas cogitações? Quem modula
ahi ternos queixumes, só para si, por que
tudo está deserto?
Para que indagal-o? É suavíssima a
cantiga, commove as fibras mais íntimas
do meu ser, e basta... Não te approximes,
não te mostres, quem quer que sejas,
trovador vagabundo. Que ganharia eu
reconhecendo em ti pretencioso mestiço,
ou cigano sórdido? Deixa-me o
desconhecido, deixa-me o poder de
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idealisar-te a meu talante. Tu não és para
mim um homem, és uma voz no meio da
noite; uma voz indefinida e suggestiva,
como as romanças sem palavras, pois
nem sequer distingo as quadras da
suavíssima cantiga, que commove as
fibras mais íntimas do meu ser... Que eu
possa emprestar um sentido meu a esses
ternos queixumes, a que a distancia e a
minha phantasia imprimem um caracter
de doçura carinhosa, de feminina
meiguice! Oh! que me seja dado
descobrir nelles a propria linguagem do
meu coração ferido, ou a linguagem
seductoramente singela da minha Amada,
vindo de longe, de muito longe, onde ella
está e estão os meus desejos, abrandar-me
as aflicções, dar-me animo e forças para
soffrer, soffrer mais, soffrer muito...
Não te approximes, não te mostres,
quem quer que sejas, trovador
vagabundo! E tu, voz indefinida e
suggestiva, embala-me, acalenta-me,
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adormece-me, derrama-te como um
bálsamo na chaga sempre aberta da
minha saudade, emquanto o luar cae frio
como luz de neve sobre as gardenias e as
rosas, e sobre a minha alma entristecida e
nostálgica...

–––––
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VI.
O CAPRICHO DE ELPHA
–––––––
que me accusam? — dizia
comsigo a linda Elpha, passeando
sósinha pelo seu salão, e levantando
rapidamente, com um gesto agil, o
vestido de cauda, que quasi derrubou, ao
passar, um fino vaso de Sevres. — Por
que me accusam? É sem razão, de certo...
Foi culpa minha; se a fatalidade... Dizem
que por um capricho, um fútil capricho...
eu expuz, eu sacrifiquei a vida de um
homem. Ah! por um capricho! E não vae
de capricho em capricho a existencia da
mulher? E um capricho não é sagrado

P

OR
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desejo, ordem divina, quando alguem nos
adora E como de outro modo saber se
somos amadas?
A lámpada esparzia uma luz de leite,
suave, dormente, atravez do crystal fôsco
do seu globo. Era uma luz de delicadezas
e mysterios; a luz que convem, mais que
a do pleno dia, mais que a dos theatros e
dos bailes, ao triumpho perfeito da
belleza que não quer deslumbrar, mas
enfeitiçar, e possuir, e ser ambicionada
por uma paixão profunda, profunda como
apropria essencia humana. Luz para
quem espera, contando as horas, a prêsa
que ha-de chegar segura, que segura hade ficar para sempre... Luz que é philtro
extranho, que confunde a mente e
entorpece a vontade, pondo em tudo
reflexos de sonho — dando uma tão
mórbida doçura ao velho relogio de Saxe,
onde se ouve pulsar um coração
pequenino, e à Alméa de bronze que,
dobrando-se em lasciva postura, tem no
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seu proprio corpo os máximos
encantamentos, e ás rosas côr de sangue,
que, de envolta com pallescentes violetas
de Parma, se finam nas jarras de Vienna,
e ás pregas dos reposteiros de sêda
brochada que se multiplicam no grande
espelho veneziano... uma tão mórbida
doçura especialmente ás formas de Elpha,
decotada, ornada como para um sarau, ao
ar o collo e os hombros eburneos... mas o
olhar velado e o sorriso enigmático não
são de quem pensa em dansas...
— Fui imprudente — confessava ella
— mas podia eu lá adivinhar? Por uma
flor, uma flor soberba — nunca eu vira
egual! Estavamos sós; sós íamos subindo
a encosta sombreada; nas árvores os
ninhos palpitavam cheios de músicas; o
calor da tarde estiva nos penetrava e nos
rendia; eu buscava apoio no braço d'elle,
no seu peito, e quando para o seu rosto
erguia os olhos, a bocca se me prendia á
sua bocca, e tinha preguiça de a deixar.
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Eram beijos seio número fundidos num
só beijo immenso... Por que vi eu a fatal
flor? Que flor era essa? Não lhe sei até
hoje o nome. Sei que era grande e rubra
— uma granada sem preço, como não ha
nos ourives. Eu a desejei... eu lh'a pedi.
Conheci que ella pendia, na ponta de um
galho delgadíssimo, sobre um precipicio
escarpado, áspero de espinhos e calhaus?
Conheci. E, ai de mim! assim mesmo lh'a
pedi.
E elle, sem hesitar, me deixou, sentada
no caminho, sob a copa de uma velha
mangueira. Célere galgou, de rochedo em
rochedo, a íngreme subida, agarrou-se a
um penhasco, estendeu o braço, e com
um grito alegre de victoria empolgou a
sublime flor vermelha... Mas nesse
momento voltou-se para mim; quiz ter
dos meus olhos para os seus olhos a
primeira recompensa. — De repente,
sumiu-se tudo, não o vi mais, não vi mais
a flor, e unicamente, aterrada, ouvi o
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baque de seu corpo no abysmo.
Trouxeram-m'o depois. — Ah! que bello
estava, pállido assim, com a face de neve
onde a bocca ainda sorria docemente,
desbotada... e por entre as mal cerradas
pálpebras, as pupillas me fitavam, sem
brilho, mas com tão extranha insistencia
na sua immobilidade! Ah! que bello — e
mais desejavel que nunca! A flor,
esqueceram-na lá, no despenhadeiro, ou
perdeu-se, não a puderam encontrar
mais...
E d'isso me accusam. Foi culpa minha,
se a fatalidade... Eu lêra historias de
amantes que iam colher o edelweiss nos
cumes alpinos, entre o gelo escorregadio,
por manhans de inverno; e de outros que
se atiravam ás aguas de um lago para
trazer um branco nenuphar pedido. Mas
sempre havia fadas, ou nymphas, ou
náyades, que os protegessem. Morria
algum, por acaso; mas era raro...
Emfim, passou. Eu chorei bastante,
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chorei: e fui muitas vezes enfeitar de
grinaldas e ramalhetes o túmulo onde elle
dorme. Mas elle dorme ainda, é para
sempre que dorme. E agora me dizem:
Ingrata! perjura! — por que outro me
ama, por que eu me entreguei a outro.
Que o seduzi? E sou criminosa se as
minhas graças seduzem? Accusam-me,
por que eu vivo, e não faço da minha vida
a escrava submissa da morte. Ai! eu vivo,
e quero, preciso vida ao redor de mim,
vida que se me dê em troca da minha
vida...
O morto está ausente ha muito, está
longe, no paiz de onde ainda ninguem
tornou. Elle não pensa em mim: por que
hei de pensar nelle? E quem me affiança
que nessas peregrinações ignotas, de
astro em astro, elle não se tem dado a
outras, á mercê dos encontros? Não, meu
coração, elle nada soffre, com os teus
affectos novos: elle nada sabe. E se
soubesse... Da sua mansão eterna diria:
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―Ao menos, ella não escolheu um
extranho, um desconhecido para me
succeder. Escolheu um amigo meu — um
homem de confiança — Está bem
protegida.‖ E a sua paz seria completa.
Não ha phantasmas, não é verdade?
A's vezes, em sonho... mas a manhan
desfaz o peor sonho... A's vezes nesta
sala onde elle tambem esteve, á claridade
d'esta lámpada que nos alúmiou os
colloquios... cuido ver... larvas da
imaginação... Ah! batem á campainha.
Que susto! Vamos lá. E' o meu vivo! O
outro não voltará...

–––––
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VII.
HYMNO A LOÏE FÜLLER
–––––––

D

d'este rumoroso e glorioso
Pariz, por onde eu ando sempre á
busca de sensações esthéticas, chegue a ti
o meu cántico de enthusiasmo sem
mescla de materiaes instintos, ó nobre e
intangivel encarnação da Belleza pura!
Que frémito correu subtilmente os
meus nervos todos, quando, apagadas
num instante as lámpadas do theatro, eu
te vi surgir ao longe, no fundo das trevas
murmurantes, como um phantasma
luminoso, como a alma de uma estrella
cadente! Mulher? Não. Que tinhas tu de
O SEIO
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mulher? Nem as perturbadoras curvas das
espaduas e da cintura, nem os braços que
sabem apertar irreparavelmente, nem os
seios túrgidos, nem a bocca de avidez
insaciavel como a morte... ah! nem os
olhos que entornam effluvios de paixão,
urnas
crystallinas
cuja
agua
simultaneamente refrigera e abrasa...
esses pobres olhos já quasi não vêm,
crestados pelas chammas da tua
transfiguração, ó Víctima de um generoso
ideal — o de offerecer aos homens um
espectáculo digno dos deuses!
Mulher? Não. Eu não vi sequer o teu
rosto... És uma forma impessoal,
impalpavel, incognoscivel — és a propria
Forma numa das suas expressões mais
límpidas... És a filha e a herdeira do
mythico Prometheu. O fogo do ceu, para
ti o roubou elle: emquanto o abutre
vingador lhe devorava o figado ás
bicadas, o Heroe com voz serena,
desdenhando a dor, sorrindo á ira de
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Júpiter, te ensinou a arte de cultivar esse
thesouro divino, tirando da chamma a
luz, a côr e o movimento.
A Noite nos envolve — a Noite
profunda e negra, sem um vislumbre. E
do regaço da Noite tu nasces, fluctuante
nas tuas vestes diáphanas, de uma gaze
mais fina e leve que a neblina errante
pelas cristas dos montes em madrugada
de outomno. E dansas, lentamente, sem
ruido, sem esfôrço, com tal harmonia,
que semelhas uma pluma brandamente
meneada no ar pelo viração mais branda.
Dansas, e a música de uma orchestra
invisivel te embala, como remoto concêrto angelical.
Dansas — ou voas? Dize: foi de
sylphos e sylphides, pelos jardins
encantados, que aprendeste a dansar
assim? ou foi das Willis enamoradas, das
melancólicas virgens do Rheno, que tal
segredo colheste, no bosque de algum
castello germánico, ao branquejar de um
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d'esses luares intensos, que fazem
desfállecer de poesia o coração?... Agora
começas, como um fabuloso ser, as tuas
metamorphoses. Oh! em que brusco
incendio tu ardes! As labaredas te
cercam, te tocam, como línguas vorazes e
convulsivas; e tu mesma és uma labareda
viva, de púrpura triumphal. Abrindo os
longos braços, ondulando o corpo envolto
em vaus de lava, tomas o feitio de uma
serpente de fogo, emquanto a orchestra
invisivel toca uma fanfarra bellicosa.
Mas as chammas empallidecem e
desmaiam; as papoulas sanguineas se
mudam em rosas de nácar, mádidas do
orvalho matinal. És a Aurora. em dia de
Maio nascente; dir-se-ia que pássaros
cantam, nas flautas, nas harpas, nos
violinos da orchestra invisivel; e as
proprias flores desabrocham com
fécundidade espléndida, pois sobre as
tuas vestes, agora de um verde de agua
corrente sobre musgos frescos, revêm-se
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em projecções luminosas, grupos
phantásticos de jasmins e crysanthemos,
de orchideas e magnolias, de dhalias e
hortensias, de azaleas e heliotropos... Por
fim, condensando todas as fôrças da
Primavera creadora, tu te ergues, esbelta
e fina, metamorphoseada num grande
lirio.
O' nobres pétalas de transparente
tecido, que penumbra de somho e sonho
espalhaes! ó cálice profundo e defêso,
que delicia seria, para uma nympha ou
para um poeta, adormecer no teu
silencioso regaço cor de leite!
Mas o cálice se alarga, as pétalas se
alongam, e o que era lyrio é borboleta;
enorme borboleta impaciento e febril,
que. sacudindo as azas variegadas, levanta um turbilhão de poeira de ouro
semelhante ás areias de uma praia,
batidas do vento e beijadas do sol. E
adeja sem descanso, num grande phrenesi
de vida, seguindo em seu compasso
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rápido a valsa da orchestra invisivel.
Valsa!... mas é uma valsa de Chopin...
Suspiros ardentes a entrecortam, prantos,
curtos ais de anciedade, coisas de
sentimento ineffavel e impossivel, que o
coração d'esse mystico voluptuoso soube
ahi pôr entre nota e nota... É por isso que
a borboleta vae lentando o vôo, que
frouxas lhe descahem as azas, e em
dobras se lhe desprendem pelo solo.
Melanchólica visão que do seu cada,
ver surgiste, fada ou alméa vestida de um
sendal rôxo, és tu a alma do Crepúsculo,
assistindo á agonia da Natureza?
Conversas tu com Vesper nas clareiras
desertas? Banhas-te ás escondidas, pelo
entardecer, nas fontes solitarias que
enchem de queixumes todos os ecos da
floresta? Vaes despertar, em recessos de
ti só conhecidos, os genios demoníacos e
angélicos das trevas, que nas horas
interminaveis da vigilia inflammam os
sentidos dos amantes, e excitam
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morbidamente a imaginação dos vates?
Quem o pode saber? Do teu sendal roxo
fizeste sem transição um amplo pedaço
de ceu azul escuro, cravejado de estrellas;
e, como se estas, de chofre, expandindose, invadissem todo o firmamento, em ti
nada mais vemos que um nucleo de luz
branca, immaculadamente branca, que
nos offusca os olhos. A propria orchestra
se cala, hypnotisada.
Fulguras um instante, Diamante de
pureza, Astro de gloria divina, e
desappareces.
Uma sombra apenas empanou o
reflexo da tua imagem no meu espirito —
foi o pezar de te ver no tablado banal de
um café-concerto, nesse proscenio pisado
antes e depois por athletas e acrobatas de
músculos em relevo sob as malhas
collantes, por impudicas Yvettes de
saiotes curtos e peitos ostentosamente
nus, que frisam com picantes inflexões de
voz e gestos félinamente lúbricos a graça
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do scéptico Boulevard...
Por que assim te profanas? Não te doe
o teu proprio sacrilegio? Não é digno de
ti aquelle impuro ambiente pois tu não
nos attrahes com as rêdes da sensualidade
que colhem cegos applausos, nem, como
as domadoras de tigres e leões, com a
seducção do perigo, cujos frémitos
doentios agradam aos nervos pervertidos.
Tu só nos offereces a formosura ideal,
inaccessivel ás audacias e fragilidades
humanas.
Não é digno de ti, acaso, este século
em que vivemos, trabalhado de cálculos
frios e analyses irritantes, que dificultam
por mil modos a idea simples da
Harmonia, a impressão límpida e perenne
da Belleza... Por que não vieste ao mundo
naquellas felizes eras da Grecia antiga,
em que sob o ceu propicio, no meio da
paizagem pacificadora, onde nenhuma
aresta dura quebrava a doçura dos
campos verdes e dos montes de
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amethysta: um culto solemne e sincero se
prestava á Natureza e á Arte?... Tu serias
um nume tutelar, uma gloria nacional;
viverias nimbada de adorações; e, como a
columna de fogo guiou a marcha de
Moysés e do seu povo atravez do deserto,
tu guiarias pelos caminhos tapizados de
folhagem, as longas theorias votivas; e,
nas Panathenéas, entrarias em triumpho
pelo mar, dansando na prôa do navio
sagrado, e para a resguardar do sol, mãos
respeitosas estenderiam sobre tua cabeça
o mesmo peplo alvo e recamado de
Minerva. Os Hellenos fariam de ti uma
deusa; dar-te-iam altares e templos; em
tua honra festões de myrto e verbena
seriam suspensos entre as columnas de
rubro pórphyro, e novellos aromaes de
incenso afagariam as cornijas de bronze
lavrado. Por que elles em ti descobririam,
com o seu innato sentimento do
Symbolo, a mais subtil e perfeita
encarnação de Psyche, da alma una e
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vária, homogenea e contradictoria,
propria e alheia, com tanto de si mesma e
tanto do mundo exterior, que não se
distingue sempre o que lhe pertence e o
que é de outrem — espelho original e
phantasioso, que reflecte todas as coisas
do
universo,
modificando-lhes
infinitamente as formas, sem lhes alterar
a essencia!...
Ali! não: odes de Alceu, de Píndaro,
de Anacreonte, idyllios de Theócrito e
Bion, hymnos de Callímaco e Proclo,
elegias espirituaes de Simónides, não irão
acariciar-te os ouvidos, consolar-te no teu
isolamento, quando as chammas da tua
auréola gloriosa acabarem de crestar-te as
pupillas, cerrando-as á claridade do dia!

–––––
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VIII.
HISTORIA DE MUITOS
–––––––

F

lavio de Mediria chegou á porta da
sala de armas. A madrugada despontava apenas. — Os cavallos estão prestes?
— perguntou ao estribeiro — Quero partir dentro de uma hora, que a jornada é
longa.
Apoiou-se, impaciente, a um pilar de
granito, e voltando-se para dentro, viu
diante de si, na penumbra do dia nascente, o velho duque Clodomiro, seu tio,
que, sentado sobre coxins numa vasta cadeira de braços, com os cotovellos fincados nos joelhos, e a barba branca escor-
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rendo entre os dedos, meditava. Os seus
olhos fundos fitavam o mancebo com
tanta insistencia, que elle estremeceu.
— Vós por aqui, tão cedo? Não sois,
geralmente, matinal... — persistes em
partir? — Sim; por que não partirei —
Ouve-me. Não partas! Acaso não te sentes bem, entre os teus, no antigo castello
dos antepassados, onde todos os cantos te
são conhecidos, e todos os corações te
são fieis? Has-de trocar a mesa de cada
dia, o leito do cada noite, por mesas e leitos de hospedarias incertas, onde, com
todo o ouro do inundo, não encontrarás
quem te sirva por dedicação? Has-de trocai esta vida tranquilla e segura por uma
vida aventurosa e sem rumo?
— Esta segura e tranquilla vida pesame; é estreita e vulgar. Sou eu alguma
donzella tímida, que deva quedar-me
agarrada ás saias da aia ancian, até que
um fidalgo complacente a tome por espôsa
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— Ah! como te enganas, Flavio! Cuidas que nesta residencia herdada de avós,
nas immensas propriedades que em tôrno
se lhe estendem, não ha logar para um
labor viril e enérgico? Eia! Cultiva as
nossas terras, forma a nossa gente, educa
lavradores e soldados, que não te faltam!
— Não; meus braços não se resignam
ao alvião obscuro; não sei harmonizar
meus passos com o caminhar lento dos
bois, que puxam a charrua pelos atalhos
dos campos. Sei levantar na dextra um
guião e desfraldal-o ao vento; mas não
ha-de ser neste recesso ignoto do mundo;
ha-de ser numa arena illustre, onde muitos o vejam, e me sigam. Quando a Gloria me chama com ineffável aceno — a
Gloria, visão radiante que me impede o
somno, hei-de comer, como rústico illettrado, o pão da mediocridade satisfeita ao
pé da lareira accesa?
— A Gloria! a Gloria! a Gloria! semelha as nuvens douradas e rosadas, que se-
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duzem a vista com a flexibilidade das suas formas caprichosas, e ou se esvahem
como vapor que são, ou se entrechocam
despedindo raios mortíferos... Preferes
ser applaudido a ser amado!
— Desejo fervidamente ser amado;
serei amado! mas achaes, dizei-m'o com
lisura, achaes que entre as toscas mulheres d'estes sitios, ou as devotas e insípidas
castellans dos solares visinhos, se me
possa deparar quem encarne o meu ideal
de fineza e ternura, de belleza e graça?
Princezas quero, tio meu magnífico, princezas, já que as fadas e ondinas são fabulosas; princezas como as ha nas Côrtes
grandes e cultas, como eu as imagino em
meu cálido devanear de adolescente. A
Mulher, cujo prestigio me enfeitiça de
longe como iman invisivel e irresistivel,
deve ser alguma coisa superiormente aristocrática, rara, custosa, de que por estes
nossos burgos não se tem a mínima noção... Um portento de gentileza e elegan-
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cia, de meiguice e nobreza, de esquivança
e attracção — corpo esbelto, munificentes labios, gestos ageis de galga, olhos
doces de côrça, arrulhos lascivos de
pomba, risos crystallinos, espírito enigmático, primavera perpétua de tez e de
palavras, coração capaz de todas as arrogancias e todas as submissões, eximio
trajar, muita sêda, muita renda, muito
perfume, muito galanteio...
— E muita mentira tambem, sublime
Ingenuo! Tudo isso descamba em vicio,
em traição, em desengano, em lágrimas
amargas... Vae agora, serás amado! És
joven, bravo, de sangue preclaro, de aspecto varonil e formoso; serás amado, serás amado! Mas não negues que, ao menos em tal materia, sou entendido. Das
minhas seducções andaram cheias todas
as mentes; e a lista d'ellas não é mais
breve que a de Dom João Tenorio. Digote, emtanto: o que é na Mulher essencial e
divino, não se precisa ir tão alem para en-
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contral-o. O resto? Francamente, são inuteis complicações, e lenocinios da natureza pervertida. Vês? Eu tive o que a gente
estulta chama uma vida cheia. D' isso que
me ficou? Só o sincero desgósto dos
meus erros me salvou de cear com a estatua do Commendador. Compara-me, anda, com teu pae, que foi virtuoso e sabio,
cuidou da familia e das terras, morreu
querido e venerado, deixando immensos
haveres e dez filhos! Pensa em tanto
exemplo!
— Filhos?! Eu tenho os meus, que são
airosos e archangelicos. Sonhos se chamam os meus filhos. Toda outra prole,
como é apoucada, ao pó d'essa! De sonhos estão povoados os meus dias e as
minhas noites; é uma soberba multidão
que me cerca; e, por ella, nunca estou só!
Ah! bem generosos e augustos sonhos,
crêde. A inspiração que me impelle avante é a de ajuntar novas bellezas, virtudes
novas, ao mundo imperfeito. E se algum
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dia em mim se concentrar fôrça de dictador, equivalente ao meu ardor de apóstolo...
— Esse mundo imperfeito, radicalmente se ha de regenerar, não é verdade?
Illusão, illusão incoercivel da juventude!
Eu tambem, quando estes cabellos eram
louros e não brancos, alcei e brandi com
pulso robusto um lábaro imaginario. Tinha o peito túmido de indignações, o cérebro carregado de doutrinas e planos heroicos. Anciava punir maldades, reparar
injustiças, restabelecer no orbe o reinado
da Verdade e do Direito. Baixava á liça
com ares de reformador, sem reflectir que
era mais debil ainda que Dom Quichote...
Ah! ah! Não só não endireitei o mundo,
mas o mundo me entortou a mim, e me
corrompeu, e me estragou. Apenas me
pude rehabilitar a meus proprios olhos, e
cobrar paz, aqui, na humildade do meu
arrependimento. Flavio, Flavio, não partas! O melhor sítio da terra é este mesmo,
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onde a sorte te collocou...
— Vós partistes, e voltastes. Por que
não farei o mesmo?
— É certo; mas escuta o que me succedeu. Quando regressei ao lar natal, fatigado e saciado de enganosas volupias,
com o iris celeste das reminiscencias infantis a aureolar-me o espírito, cuidei encontrar aqui, intacto, o paraiso que abandonara... Que decepção! Tudo me appareceu tão árido, tão mesquinho, tão pobre,
tão pequeno! E com os olhos rasos de
pranto, lamentava-me: Como tudo está
mudado!... Não, não é isso o que eu devia
dizer. Eu, eu é que estava mudado! As
orgias múltiplas, os prazeres irracionaes e
viciosos, os capciosos argumentos de
uma philosophia adaptavel a todas as
aberrações moraes, tinham-me tornado
incapaz de sentir, no seu real valor, os
simples golos do corpo e da alma, os gosos supremos que a Natureza não recusa a
ninguem. Para tornar ás loucuras antigas,
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a edade era grave demais, purificado demais estava o coração... E aqui fiquei, estrangeiro na patria...
— Dizei-me, tio meu, sem rebuços,
friamente. Se, quando ereis joven como
eu, alguem vos desse os conselhos que
me acabaes de dar, renunciarieis vós a
partir
— Não. Mas se em mim vês o doido
que fui, e o homem de siso que sou, hasde escolher por modêlo o primeiro? Sentencia o proverbio: Se a mocidade soubesse! se a velhice pudesse!... Tu, feliz,
tens o ensejo de saber e poder...
— Embora! Chegarei á sabedoria pela
insensatez; é o mais certo caminho. Para
ser velho, cumpre antes ser moço. Quero
ser moço. Partirei.
E, á hora aprazada, partiu.

–––––
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IX.
A ESTRELLA AMOROSA
––––––

E

Estrella das mais formosas,
que tinha o hábito de olhar,
debruçada do seu balcão de onyx, para a
terra longinqua. As suas companheiras,
brincando, e sem saber o que ella
encontraria tão attrahente naquelle
pequeno orbe desdenhavel, solícitas lhe
recommendavam: Cuidado! que a
vertigem da altura te não aturda, e
precipite no espaço! Ella, calada, mas
sorrindo muito suavemente, olhava,
olhava, noites inteiras. É que a prendia
um ponto fixo e brilhante — uma luzinha
RA UMA
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no cimo de uma montanha.
Alli residia um joven pastor solitario,
que entre tantas myríades de estrellas,
discernira essa Estrella mais bella, e a
namorava. Namorando-a, cantava coisas
embriagadoras, que pelo ar, de envolta
com o incenso das flores sylvestres, subia
até a Estrella adorada. Ella scismava,
scismava, apaixonada tambem, cheia de
desejos vagos e vagas tristezas. Até que
uma noite não pôde mais resistir aos
impulsos do coração; sem medir o perigo
a que se expunha, sómente cerrando as
pálpebras para não ver o abysmo,
arrojou-se do ceu á terra, e pousou, ao
amanhecer, no cimo da montanha.
O pastor, que mirava o firmamento, e
estremecera de pavor ao vel-a despenharse, ficou mudo de espanto e júbilo,
quando a sentiu que, ao pé d'elle, lhe
cingia os hombros com os seus braços
nus. Embora o fulgor da sua auréola o
offuscasse, reconheceu que tinha ante si
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uma angélica mulher, cuja perfeição
nunca sonhara. E de joelhos junto d'ella,
beijando-lhe as plantas e regando-lh'as de
lágrimas, confessava-se indigno de tanto
amor e tal sacrificio, lastimava não ser
um rei poderoso e rico, não possuir um
palacio para lhe offerecer em vez
d'aquella pobríssima cabana. De então
avante a doce Estrella viveu com elle, e
nunca teve saudades do ceu. Por muitos
annos o pastor só nella pensou, para ella
só existiu.
Mas, com o tempo, começou a
entedial-o a monotonia da propria
dedicação. A bondade excessiva da
Estrella o estragara e corrompera. Em
certas horas elle pouquissimo lhe fallava,
e isso mesmo com palavras sêccas e
aborridas. Por vezes até, preferia ás
caricias
nocturnas
d'ella
uma
vagabundagem extranha pelos bosques
visinhos. A Estrella soffria em silencio.
Ultimamente, chegou elle a ausentar-se
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por longos dias. Quando tornou, como
estivesse mais que nunca áspero e
maligno, a Estrella ousou perguntar-lhe
em que merecera o desagrado de seu
esposo e senhor. Elle, colhendo o
primeiro pretexto que lhe surdiu na
phantasia, respondeu duramente que se
sentia humilhado de contínuo pela
auréola astral que a Estrella trazia sempre
fixa na fronte, e lhe doia ter presente sem
treguas aquelle signal de uma natureza
superior á sua. A Estrella nada disse; mas
na manhan seguinte, sahido elle,
despojou-se da auréola, atirou-a ás ondas
do mar, e esperou, confiada e alegre, a
sua volta.
Elle entrou, e ao encontral-a assim,
ferido a fundo na sua vaidade — já não
tinha por amante uma Princeza do Ceu —
entregou-se aos transportes de um furor
selvagem.
―Não
comprehendeste,
malaventurada, que eu disse aquillo por
gracejo? Que és tu agora? Uma mulher
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como as outras! Ah! pérfida! pérfida!...‖
D'ahi por diante, tornou-se cada vez mais
grosseiro e brutal; raramente apparecia na
cabana; passava o tempo a caçar, e —
horrivel coisa! — a trahir a pobre
Estrella, em ligações vulgares, com
quantas broncas, torpes camponezas dos
arredores lograva seduzir. Se ella,
timidamente, soluçando, se queixava da
ingratidão, e tentava attrahil-o á sua
belleza como outr'ora, o pastor, infame, a
maltratava, e até lhe batia.
Porfim, exhauriu-se-lhe a coragem
para levar mais longe aquella existencia
de amargura e ignominia. Uma noite, em
que o pastor profundamente dormia, ella
abriu as azas e voltou ao ceu. Lá, as suas
amigas de outr'ora, lembradas de que essa
fôra, desde o principio dos séculos, a
melhor das Estrellas, a acolheram
ternamente, buscando confortal-a. Mas
ella, inquieta sempre, sempre angustiada,
não achando paz em parte alguma, desde

–— 88 ––

então vaga, sem luz, a chorar, a chorar,
pela immensidade do firmamento. São as
suas lágrimas que, cahindo, se
arredondam sobre as pétalas das flores,
como diamantes ephêmeros...
Esta é a historia de uma Estrella que
se sacrificou por um Homem.

–––––
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X.
SYMPHONIA DOS SINOS
–––––––

T

afogueada de Fevereiro. Os
candentes
vapores
da
terra,
exhalados pelas fisgas do solo, quê
rachou a canícula, parecem condensar-se
em manchas de sangue gigantescas —
sangue de multidões immoladas — como
derradeiro holocausto ao sol, ao Moloch
astral que vae desapparecer. Das casas
apertadas umas contra as outras, pelas
janellas que se escancaram sobre as ruas,
onde camadas de poeira suffocante pesam,
das montanhas, erriçadas de florestas, que
abafam a cidade vastíssima, do mar que
ARDE
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angustioso entre ellas se debate, sobe
ao ceu impassivel um clamor estridente
e soluçante de agonia. Pelas praças
sombreadas de arvoredo, pelas extensas
avenidas orladas de jardins de um lado
e de outro, pelas viellas tortuosas onde
habita o povo maltrapilho e soffredor, é
uma serie sem fim de negros cortejos
funerarios — coches flammejantes de
aureos galeões, puxados por mulas
ajaezadas luxuosamente de crepe até o
chão, carros humildes e miseraveis,
onde em caixões de ínfima classe
cadáveres
anónymos
andam
aos
solavancos... E entre os milhares de
homens e mulheres, que, em todas as
graduações da fortuna e da hierarchia,
os acompanham, dominam, no mesmo
tom desesperado e sinistro, onde a Dor
ficticias differenças aboliu, queixas
lacrymosas, diálogos de compaixão e
terror, misereres e ladainhas.
E no campanario da Cathedral
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antiga, em cujo pórtico filas de padres
esperam a passagem dos enterros para
entoar os responsos e aspergir de agua
benta os esquifes, cantam assim os velhos
sinos de bronze, em confusa e tremenda
symphonia
— Senhor de justiça, Senhor de
piedade, aplaca a tua cólera. Os
homens peccam, mas padecem, são
maus, mas são debeis, e a tua ira
fórmidavel os esmaga na sua fraqueza
lamentosa. A Peste veio, mandada pelo
sôpro do teu furor vingativo; a Febre
veio, o monstro
amphibio,
o
repugnante batráchio alado, de pelle
jalde e bocca rôxa de decomposição,
nutrido de algas pútridas, e palustres,
estagnadas aguas... Pairou sobre as torres
e os tectos da cidade, absorta nas folias e
sensualidades do carnaval, e, meneando
as azas membranosas, num instante
saturou de germens letíferos o ar; ubiqua,
sem esfôrço penetrou nos lares cerrados; e
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roubou, roubou sem escolher — sendo
bôa toda a presa para a sua fome. Ossos
carunchosos de ancião, carnes tenras de
anjinho recem-nado, músculos ferreos de
athleta, formas femininas dignas de amor
e beijos, corpos perfumados pelo luxo, e
corpos roidos pela immundicie das
estribarias, a Febre nada desdenhou,
imparcial na sua ferocidade. Senhor de
justiça, Senhor de piedade, volve os
olhos serenos para a obra de ruiva que
tu consentiste — e commisera-te!
Pondera
o
cruento,
ignominioso
espectáculo! Os que se vão, e os que
choram por elles, esperando a sua propria
hora, eis tudo; eis a monotonia
aniquiladora da morte onde triumphava
outr'ora a variedade fecunda e gloriosa da
vida. Cessaram os prazeres loucos, as
corruptas concupiscencias, ê está bem;
cessaram os delirios da embriaguez, os
agudos cálculos do jogo, os opprobrios da
prostituição lutulenta, e está bem.
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Cessaram, não por virtude, apenas por
pavor. Mas cessaram egualmente as sans
emulações do trabalho, as doçuras
austeras do amor; o operario não brande
mais o malho sobre a bigorna sonora, o
sabio abandona á poeira os livros e os
instrumentos, o artista repelle os sonhos
da poesia evocadora como larvas do
sepulchro prestes a abrir-se, e os jovens
esposos não têm coragem de unir seus
labios frementes, com medo de
trasmittir pelo contacto a infecção
horrenda. As entranhas da terra
maligna regorgitam de cadáveres aos
cem e aos mil accumulados. Reina o
Verme onde o Homem reinou. Dize,
Autor dos orbes, Inimigo do Nada,
apraz-te esse quadro de chôro e sanie?
Creador, gosas em destruir as tuas
creaturas? Senhor, o nome que te resume o
ser é Bondade, essencial Bondade! Aplaca
a tua cólera. Abre e dilata para abençoar
a mão que tens cerrada em signal de
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ameaça. Purifica os elementos — redime
os mortos — poupa os vivos!

–––––
O dia vae alto. Mas as bruscas nuvens
compactas interceptam a luz, e após a
borrascosa noite, em que os trovões não
cessaram de ribombar, apenas um
crepúsculo grisalho se empasta sobre a
paizagem desolada. Chove, chove; ha
uma semana que chove sem treguas; chove
a torrentes; é um tumultuoso e trágico
diluvio. As nuvens caliginosas esgotamse, precipitam sobre a terra todos os
vapores que lhes incham os seios; mas
outras nuvens se formam, correm a ajudalas, como batalhões de reserva quando a
metralha dizima os soldados da
primeira linha. Chove, chove. As fontes,
turvadas, rebentam dos rochedos como
cascatas, os riachos engrossam e
transbordam, ultrapassam as margens,
fremindo e escabujando, os grandes rios;
e todo o campo em torno é um vasto mar
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sem ondas, sobre que emergem apenas as
cristas dos outeiros como pequenas ilhas.
No fundo do horisonte, as atras
montanhas levantam ainda o dorso
immune; mas d'ellas não ha abrigo a
esperar, que pelas escarpas íngremes lhes
rolam, líquidas avalanchas, as aguas
que o ceo lhes arroja ás cristas,
repellindo com violencia indómita
quem quer que as tente escalar. Nas
pobres casas do arraial não se enxerga
vislumbre de vida; nenhum vulto humano
apparece ás janellas e ás portas, que os
choques brutaes do cyclone abriram o
espedaçaram. Um ai de angustia não se
escuta sequer, naquelles escombros
verdoengos de humidade. Tudo é mudo;
tudo é morto. Sós, na torre da egrejinha
rústica, onde voz de sacerdote já não
celebra os sacros mysterios, os
abandonados sinos, bambaleando ao
vento, cantam assim:
— Ah! como é triste, ah! como é
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lúgubre o ocio dos defuntos em terra de
labor! Terra de labor — terra ubertosa e
pingue — era esta, desabrochando em
pomos sob o mais bello e benévolo
firmamento. Terra de cafezaes, que
resguardavam nas dobras da rama
vigorosa as contas de coral que dão
fortuna; terra de cannaviaes, que se
alastravam, com o seu brando colorido
idyllico, pelas faldas dos outeiros,
offerecendo ao sedento caminhante o
sumo fresco e dulcíssimo; terra de
milharaes, que com as pontudas folhas
aggressivas protegiam as espigas de ouro
puro, guarnecidas de pennachos sedosos.
Vergeis profundos, orlados de hera e
madresylva, sumptuosamente cheios de
orchídeas triumphaes, de magnolias
inebriantes, de açucenas brancas e rôxos
heliotropos, e embalsamados pelas
flagrancias dos ananazes rubentes, das
laranjas louras, das pitangas escarlates,
dos maracujás e das mangabas!...
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Naquellas sombras aromaes a toda a hora
voavam em liberdade borboletas
namoradas e colibris fulgurantes, e as
abelhas zumbiam picando as flores, e sem
parar os gorgeios das aves tropicaes
porfiavam em delirio com o chilrear
estrídulo das cigarras. E lá, pelos
prados de capim tenro, as manadas de
bois, os armentos de cabras e ovelhas,
docilmente pasciam; e, emquanto as
mulheres
ordenhavam
as
vaccas
pachorrentas, corriam as crianças atraz de
um novilho brioso, ou acariciavam um
cordeiro manso, como se lhes fôra
irmãozinho de carne e sangue... Oh!
felicidade e abundancia do Eden!
Agua, agua feroz e desvairada, que tudo
isso desbarataste, tombando do alto em
catadupas vertiginosas, és tu a mesma
náyade sensibilíssima, que refresca o
viajante cansado com o ósculo dos seus
labios e com a doçura do seu carme
nas fontes da matta, és tu o mesmo
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orvalho que de madrugada baptisa cada
hervinha humilde do campo, és tu a
mesma bemdicta chuva que o lavrador
implora com preces e procissões, e
festivamente acolhe como santa dádiva
de Deus? Não, enxurrada lodacenta e
immunda, tu és a émula covarde do
Oceano, de que tens a perfidia sem ter a
magestade! Como as tuas vagas grossas
de lama perversamente arrastam, de
queda em queda, tantas bellas coisas,
deformadas pelo teu assalto estúpido!
Ai! aquella nobre palmeira que se
erguia direita e fina, com a pureza do seu
talhe e os gestos graciosos das suas
folhas... desarraigada agora, resupina
jazendo, meio-apodrecido o tronco, e
desfeitos, lacerados os leques airosos!
E estas mangueiras mutiladas, fendidas
até o ámago do caule, com as chagas
abertas, e os galhos inertes e
pendentes como braços arrancados ao
torso de uma víctima!
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Fluctuam sobre as lúridas ondas
ramos murchos e fructos entumecidos,
fragmentos de telhas e tijolos, que contam
a desolação do arraial demolido.
Corpos inteiriçados de animaes
vagam tambem... Os rebanhos pereceram
no naufragio; alta noite, tetricamente
reboavam, de envolta com os roncos do
trovão, os mugidos allucinantes dos
touros, os dolentes balidos dos
carneiros,
o
ladrar
dos
cães
enlouquecidos. E ao clarão dos
relámpagos,
lobrigavam-se,
como
duendes phrenéticos, os cavallos que
galopavam sem rumo, nitrindo de
terror, chapinhando rumorosamente com
as patas na agua crescente, a que em vão
buscavam escapar! Ah! Deus! — e
cadáveres humanos, quantos a enxurrada
vae arrebatando com sigo... Bem poucos
d'esses desditosos camponezes puderam
fugir... Vêde, vêde como ainda revela
o estertor da lucta desesperada no
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mento opiniático, nas mandíbulas
tetânicas, na contracção dos músculos
todos, aquelle robusto cavador que
deslisa, agora, para o abysmo, tão
passivamente, duro, gélido, vencido!
Como sorri ainda, até na morte, com os
bastos cabellos soltos, como Ophelia, essa
pobre adolescente de rotas vestes, que
a onda parece embalar, semelhante a
um berço! Como essa mulher magra, toda
nervos, ainda aperta com ciume ao peito
o filhinho, o lívido filhinho, que
disputou á inundação em longa e
intrépida agonia! — Ah! como é triste,
ah! como é lúgubre, o ocio dos defuntos
em terra de labor!

–––––
Acre odor de sangue, ainda não
seccado na planura que empapou
viscosamente; cheiro penetrante de
carniça, que em nauseas nos aturde, mas
atiça a gula dos abutres e dos
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noctámbulos felinos, que rondam com
movimentos curvos, sinistros... Mesmo
a deshoras, nesta insondavel treva, se
sente pelas emanações pestíferas que
foi este um theatro de abundante
colheita para a Morte. Não, ella não
teve tempo de repousar muito ha dois
dias, a macabra Ceifeira, ajudada na
tarefa horrenda pelos mil braços da
ferocidade humana. Aqui dois exércitos
se encontraram, com olhos injectados de
odio e as armas em riste. As marchas
pesadas dos batalhões, as cargas
impetuosas da cavallaria, o toque repetido
dos clarins, o fragor soturno dos canhões,
abalaram o solo até as entranhas; mas os
rugidos de raiva, as blasphemias de dor, os
brados de triumpho não commoveram
a Natureza; não a commoveram
cahindo-lhe exânimes no regaço tantos
seres que da sua vida participavam.
Recebeu-os, não consoladora, não hostil
sequer; indifferente, como recebe uma
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pedra que por acaso tomba, um bolido
que se despega do espaço; onde ficaram,
deixou-os ficar. Vae victis! Entre a
mescla de paixões obscuras e desvairadas
que se cruzam, se repellem, se fundem na
trama colossal de um combate, nem uma
única a pôde desviar da sua eterna
impassibilidade. Um gesto de mau
humor, ao menos, diante da scena
estúpida
e
abominanda,
que
importunamente deturpava a harmonia
delicada ou magestosa da paizagem? Nem
isso. E agora que a suprema paz do
silencio e da escuridão envolve
amplamente os cadáveres mutilados
que começam a decompor-se — sem que
uma só estrella brilhe menos na altura
divina, sem que uma só semente perca
um ápice de seiva no seu leito de
untuoso barro — a próvida e económica
Natureza utiliza os restos do lauto
banquete mortuario, amalgamando
com o humus, para o tornar mais fecundo,
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os corpos já disformes dos vencidos.
Sábia e deliciosa alchimia! Na primavera
próxima, as dhalias e as margaridas
levantarão as corollas com mais garbo; as
amoras sylvestres melhor attrahirão a
vespa mordaz e a bocca errante da
cabra; e até a violeta humilde dos
bosques... Mas, como se nelles
exclusivamente se concentrasse a alma
piedosa das Coisas, os sinos do cenobio
deserto — cujo velho ermitão, por
engano, uma bala transviada matou —
cantam assim, no meio da noite:
— Ai de nós! ai de nós! O Espírito
do nosso lar nos abandonou. Não existe
mais o santo solitario. Os seus restos
ahi jazem no pavimento glacial da
cella, e reverente amigo não os deporá na
campa; dissolver-se-hão insepultos. O
golpe assassino truncou-lhe a vida,
quando elle agazalhava e soccorria os
feridos d'essa bárbara peleja. Nobre,
bem cabido premio á sua senectude
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incansavel no heroico sacrificio! E
como isto diz com eloquencia que se
acaba de escrever aqui uma página
memoravel da historia! Oh! os pósteros
guardarão esta data. Artistas superiores,
em telas e pinturas muraes, perpetuarão o
espectáculo edificante e preclaro; em
odes e epopéas o perpetuarão poetas de
genio. Com a lembrança d'elle se nutrirá
a juventude, como de carne crua se
alimentam os cães, para crescerem e
progredirem na ferocidade. Quadro
soberbo!
maravilhosas
attitudes!
Offuscantes,
reverberando
o
sol
meridiano, os capacetes de prata com
cocares de negras plumas, as couraças
de prata ajustadas a torsos de athletas;
offuscantes, as coronhas e baionetas
brunidas, e os sabres escrupulosamente
brancos, onde o sangue sobresahe, como
garrido enfeite de púrpura. Que
symetria, que rígida disciplina nas
tropas! Serpeja a infantaria em linhas
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compactas, sem que um soldado se
desvie
um
momento
dos
companheiros; trotam, caracolam os
ginetes nervudos, de ventres esguios,
pulmões e jarretes de aço, governados
por montadores perfeitos. Aprumam-se
espadas, lanças, carabinas; formam-se
quadrados e grupos de resistencia. Todos
têm o ouvido alerta, colhendo o verbo
imperioso dos commandantes, como os
lebreus attendem, de orelha alçada, ao
brado dos caçadores. Briosos militares,
sereis citados nas ordens do dia e nos
annaes da patria! Sois estupendos
animaes — incomparaveis mastins de
fila, que accommetteis a presa com
dentes e garras de contumacia
implacavel!
Sim, são animaes estupendos, duros no
ataque e na defesa, quando, postos frente
a frente com o exército inimigo, toda
aquella harmonia de parada se transforma
em ímpetos selvagens, em assaltos
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obstinados, no embate de duas muralhas
humanas sólidas como muralhas de
cidadella, quando as espingardas
detonam e as granadas sibilam e
estrugem, os sabres retalham peitos e
se abatem fulminantes sobre cabeças
descobertas, quando as patas dos
ginetes, arranhando a arena, parecem
poupar aos coveiros a fadiga de abrir
sepulturas, quando os canhões vomitam
fogo e fumo, quando as trombetas de
cobre atroam o ar num rumor
formidavel de tormenta, e do alto não
se distinguem mais cores de bandeiras
e uniformes, contornos de rostos e de
corpos no turbilhão infernal que rola e se
atropella, convulsionado até a loucura
por uma electricidade contagiosa de
raiva. Todavia, sobre a confusão que
atordôa o espectador inexperto e
profano, vela com pupillas de lynce o
pensamento estratégico dos generaes,
que traçaram no silencio dos gabinetes
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sobre a tela dos mappas, as evoluções
do combate futuro. E ainda mais alto
paira, dominando tudo, a fria e
satánica ambição de algum Cesar
caprichoso, para quem o universo é apenas
o campo de experiencias da sua phantasia
cúpida de violentas sensações...
Briosos militares, sereis citados nas
ordens do dia e nos annaes da patria!
Mas elles, que, libertos de apparencias
mentirosas, viram já face a face o
Absoluto, melancholicamente sorriem;
os seus vultos, espectros aereos e
nebulosos, se erguem no meio da
noite, e respondem: ―O orgulho dos
tyrannos amarrou nossos pulsos á
engrenagem
dos
seus
sonhos
devoradores!
Fomos
instrumentos
misérrimos de uma Vontade que não
comprehendiamos.
Illudidos,
embriagados pelo vinho de uma ficção
grandiosa, reus nos tornámos de
inconsciente fratricidio! ―Não matareis‖
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— disse o Senhor; e não fallou de
excepções. Nós matámos. Para traz,
sophismas argutos e fascinadores! Mãos
que de sangue se tingem, nenhuma agua
as lava; nenhuma essencia da Arabia as
purifica. Nossas mãos nos fazem horror.
Seducções da conquista, miragens
hypnotizantes
da
gloria,
acenos
ondulosos do estandarte que o vento
enrola e desenrola, viris appellos das
cornetas e dos tambores, rudes palavras
dos chefes, exemplos da historia e da
tradição.... conluio de insidiosas chimeras!
Antes
obscuramente
ficássemos
arroteando os agros nataes, semeando e
colhendo o premio do nosso honesto
suor; antes, na existencia plácida,
prezando e zelando só a fortuna posta ao
alcance de nossos olhos, esquecêssemos
toda a faina do dia entre os braços das
espôsas, e em vez de destruir vidas, as
creássemos! Nas tardes serenas da
velhice, sem um espinho na consciencia,
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pousaríamos os dêdos trêmulos nas
cabeças dos filhos e dos netos,
contemplando
com
as
edosas
companheiras os capitaes e as rendas do
nosso amor... Entretanto, o vestigio da
nossa passagem pelo mundo é um
montão de cadáveres. Maldicta,
maldicta a Guerra!‖
A sombra do Anachoreta surge
tambem nas trevas: ―Feliz de mim, ao
menos. Soube morrer, mas não soube
matar! A bala perdida me surprehendeu já
com os pés á beira do túmulo. Mas ai! por
esse campo fóra, quanta juventude
truncada em flor! Maldicta, maldicta a
Guerra!‖
As vozes d'essas pobres almas sobem
até o campanario, onde, em falta de
preces humanas, nós lhes rezamos o De
Profundis e os Psalmos Penitenciaes.
Oremos por ellas, oremos.... Maldicta,
maldicta a Guerra!

–––––
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XI.
O REI FUGITIVO
–––––

P

procellosa noite invernal,
atravez da floresta que a chuva com
estrondo zargunchava, o Rei, de olhos
esgazeados, cabellos e barbas ao vento, e
gestos
incoherentes
de
maníaco,
esporeava phreneticamente o seu
cavallo.
―Galopa, galopa depressa, mais
depressa! — gritava. — Para longe,
vamos, para mais longe, fóra do meu lar
profanado, fóra do meu reino perdido,
fóra do mundo! O manto era de
púrpura e arminho; lá ficou reduzido a
ELA
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um acervo de trapos. A corôa e o sceptro
eram de ouro; criaram ferrugem na lama
das ruas. O povo era fiel, e me
acclamava em delirio; rebellou-se, e em
delirio pedia a minha morte. A Rainha
era bella, ai! é bellíssima ainda; mas o
primeiro
ministro
é
bellíssimo
tambem... Up! up! Galopa, galopa
depressa, mais depressa!‖
O aguaceiro inundava-lhe o rosto, e
penetrava-lhe até os ossos, pelas
costuras da cota e dos braçaes; o brial de
seda lacerava-se nos galhos e espinhos das
árvores; mas o Rei nem o percebia. Na
sua
alma
trágica,
tragicamente
illuminada pelos crebros relámpagos,
reflectiam-se, como numa serie de
espelhos unidos entre si, as tremendas
scenas que lhe haviam revelado a sua
ruina: o povo em armas, urrando,
escabujando, ao som dos sinos de rebate,
os cortezãos que entravam, espreitando,
com semblantes equívocos, incertos de

–— 112 ––

que lado estaria a victoria, bajulando
ainda o Monarcha, mas prestes a
renegal-o se a sorte lhe fosse contrária,
os conselhos pérfidos da Rainha e do
primeiro ministro, que chamavam
infames os rebeldes secretamente
açulados por ambos, as palavras
denunciadoras e o beijo que entre
elles surprehendera por detraz de um
reposteiro... Essa horripilante surprêsa é
que, transtornando-lhe o juizo, mostrandolho de repente que a sua existencia fôra
toda um gracejo macabro, o impellira a
fugir, naquella desenfreada carreira,
quando ainda, se resolutamente se puzesse
á frente da soldadesca, que se conservara
leal, elle poderia resistir e triumphar...
Assim caminhando, toda a noite,
entre raios que de momento a
momento incendiavam folhagens e
derrubavam com fragor robustíssimos
troncos, chegou o Rei, de madrugada, a
uma vasta clareira. O cavallo, arfando,
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estacou. Cessara a tormenta; o ceu
alvejava, muito lavado e fresco, e um ar
fino, saturado de salubres aromas
vegetaes, agitava as suas mil azas
invisiveis. Na altura, elevando cada
vez mais o seu vôo vertical, uma
cotovia cantava.
Sahindo de uma cabana que alli havia,
veio ao encontro do Rei um ho mem
d'aquelles sitios, cujo rosto indicava
saúde e grande serenidade. Como
succede geralmente aos desgraçados,
esvahido o primeiro ímpeto de furiosa
dor, o Monarcha sentiu consôlo em
achar um confidente; sobretudo quando
soube que este era um philósopho
solitario, retirado da sociedade e
emancipado das suas leis, acceitando
unicamente as da Natureza, mestra e
mãe de todos os seres. Profusamente,
pois, lhe contou as suas maguas; e o
outro, tendo-as ouvido com attenção:
— Não cuideis, Senhor — exclamou
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— que vos pretenda censurar. Antes,
seria contradictorio com os meus
principios, se, tendo vós agido como
agistes por impulso proprio, eu
observasse que vos cumpria agir
diversamente, em homenagem aos
deveres de um cargo facticio, como o
de Rei. Mas, certo, que me
assombraes.
Como,
com
tropas
dedicadas, aguerridas, não dominastes
a insurreição? Quem vos impediu de
lançar contra ella os vossos defensores e
afogal-a num lago do sangue?
— Eu sou um Rei pacífico.
Repugna-me o sangue. A ordem
restabelecida sobre um montão de
cadáveres faz-me a impressão de um
matadouro ignobil entre as columnas
floridas de um templo grego...
Ouvindo gritar contra mim os mesmos
que na véspera, com as mesmas vozes,
me preconizavam por modelo de
soberanos, tomoume tal nojo, que
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julguei indigno de mim levantar um
dedo para os repellir; e limitei-me a
dizer com uma careta de asco e
desprêzo: Manada de cerdos! Depois, já
vol-o narrei, aquellas palavras, aquelle
beijo fatal...
— Ahi tendes precisamente o que
mais me espanta. Como, Senhor, não
cedestes a um movimento de
indignação — demasiado justo! — e não
decepastes, com essa espada, a cabeça do
pérfido ministro, e não condemnastes a
Rainha, pelo menos, a acabar os seus dias
num cárcere, em punição de tão
insigne felonia?
— Não, meu caro, não. Quando tal
espectáculo vi, tudo se desmoronou em
torno a mim. Passado, presente, futuro
se me confundiram num chaos. A mim
proprio perguntei, e não soube
responder, se realmente eu existira
jamais, ou apenas sonhara um sonho sem
consistencia, theatral e vão. Conclui
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sómente que em ser trazido ao mundo
e em viver nelle, fora sempre víctima
de uma burla estúpida. Sentimentos,
crenças, ideas anteriores, noções do
verdadeiro e do possível, bailavam
diante de mim, como figuras de
carnaval, agitando os braços, e
levantando as pernas a grande altura,
impudicamente. Por isso, reconhecendo
em mim outro ser diversíssimo do que
havia sido até então, preferi fugir de
um ambiente a que me tornara
extranho...
— Senhor, em tão perfeita submissão
ao Destino, vos mostraes um grande
sabio!
— Não sou um sabio, ai! não sou! —
replicou o Rei, soluçando e gemendo, por
que a angústia lhe voltara mais pungente.
— A prova é que, como vêdes, choro!...
Sou um fraco, um miseravel, mais nada.
Infelizmente, o desvario não se
accentuou em mim a ponto de me
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infundir coragem para me eliminar,
como era meu desejo e meu interêsse.
Quiz, mais de uma vez, nesta nefasta
jornada, matar-me. Desembainhei a
espada, apontei-a contra o peito nu;
mas ao contacto frio do ferro, faltavame o pulso, um torpor invencivel me
amollecia os nervos todos. Debrucei-me
a beira de um precipicio, e forcejei por
me atirar; mas dir-se-ia que todos os
instintos da vida se me enroscavam ao
corpo, e o puxavam para traz,
emquanto um suor de agonia me
banhava as temporas... Esperei que a
morte compassiva me viesse de algum
raio, entre tantos que a meu lado
cabiam, cite alguma fera, entro as
que rondam por essas mattas. Nem os
elementos, nem os seres animados me
quizeram libertar... Mas vós, caro,
caro meu, se a adversidade me
conquistou ao menos um amigo, vós
podeis prestar-me o supremo serviço.
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Arrancae, de joelhos vol-o supplico,
arrancae de meus hombros o fardo
abominavel da existencia!
O tom com que tal pedido se
exprimia era de tão absoluta e
tremenda sinceridade, que, abalando o
philósopho até as entranhas, quasi
annullou nelle a surprêsa da inopinada
proposta. Viu bem este que não havia
alli um fatuo e passageiro capricho,
mas uma resolução madura e tenaz;
como que a vontade se lhe rendia, e
foi-lhe mister um esfôrço enérgico
para responder com voz sumida:
Nunca, nunca! não posso!
— Não podeis? por que? Não sois um
debil escravo de caducos preconceitos
humanos. Sois um philósopho só
obediente ás normas serenas da
Natureza. Privar-me da vida com
violencia, contra o meu desejo, seria
um crime; alliviar-me d'ella, porém,
quando sabeis que é uma desgraça, e
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que eu, alem de o consentir, o
imploro, não em um accesso de raiva
delirante, mas no pleno uso das
minhas faculdades, que vos importa?
Não cuideis que o meu soffrimento
tem cura; cahido no abysmo em que me
vêdes, nada mais me levantará d'elle. Eu
sou já, na realidade, um morto; seja ao
menos um morto que repousa; antes isso
do que um morto que padece. Emprestaeme, pois, o vosso braço, pois que o meu
não tem fôrça para esta boa obra... Não
digo que me mateis aqui, neste
momento, emquanto a minha attenção
está desperta; mais tarde, quando eu
adormecer — ah! nunca adormecerei!...
— mas quando me distrahir um momento,
e cerrar os olhos... súbito, por detraz,
um golpe certeiro, e eu serei
livre....Ate a sensação do medo me
poupareis... E ninguem o descobrirá
jamais.
— Que vos direi, Senhor? que o
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homem não sacode nunca inteiramente o
jugo dos ensinamentos recebidos na
puericia, e que, embora latente no curso
dos dias plácidos, a influencia d'elles
reapparece para dominal-o, nas situações
decisivas e culminantes? Posso eu julgar
— e julgo de facto — que a vossa
destruição seria um dom misericordioso e
providencial; mas tremo só de pensar
que elle vos possa vir por mim. A
idea de vos ver ahi, estendido por terra,
exãnime, rígido, sem intelligencia, sem
vontade — e dizer: Fui eu que a tal
estado o reduzi... — me roubaria o socêgo
para todo o sempre!
— Ai de mim! Os imperadores e
patricios romanos, quantas vezes,
arruinados e prófugos, tiveram a seu lado
amigos fieis para os acolher na ponta de
um gladio! Ao proprio Nero não faltou
um escravo que lhe prestasse o
piedoso auxilio. Eu vinha pedil-o, não
a um escravo, mas a um espírito livre,
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para quem a vida não deve ser um
fim, mas um instrumento, que se pode
quebrar quando para mais nada
serve.... e elle se nega! Entretanto, eu
não mereço castigo maior do que
merecia Nero! mas sou, talvez, ainda
mais covarde que elle...
— Ah! não prosigaes! — exclamou o
philósopho, a quem essa dor suprema
torcia o coração, e apertava a garganta
como um nó de forca — Bem
comprehendo a justeza do que me dizeis,
mas não posso. Não sois assás desvairado
para o fazerdes vós mesmo; hei de eu ser
assás cruel para o fazer em vosso nome?
A vida, para vós, é um mal, confesso;
mas, ainda quando é um mal, a vida tem
algo tão sagrado e divino, que é preciso
ser louco ou criminoso para destruil-a...
Subjuga-me a mesma repugnancia ao
sangue que vos impediu de castigar os
vossos súbditos...
D’est’arte, o philósopho, não só se
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recusou ao intento sinistro do Rei, mas
poz-se a exercer sobre elle uma
constante, bem que subtil e dissimulada
vigilancia, para o salvar de algum
acto irreparavel de desespero. Por
muitos dias, o Monarcha, sombrio e
carrancudo, cerrou-se em absoluto
silencio; e immovel, sentado no limiar
da cabana, nem se alimentava, nem
dormia.
Mas certa manhan, o solitario,
acordando,
o
escutou
que
animadamente e voluvelmente fallava.
Admirado, sahíu a espreital-o. Elle
passeava, com aspecto magestoso e
solemne, pela vasta clareira; tinha a
fronte erecta, firme o passo, o gesto
imperativo; ora, brevemente, distribuia
ordens, ora, sorrindo com official
benevolencia, estendia a mão á direita e
á esquerda, como se a desse a beijar.
Logo que advertiu a presença do
philósopho, chamou-o junto a si; e com
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voz affavel: ―Primeiro Ministro — disse
— estão promptos os preparativos da
festa? Quero que com lustre nunca visto
se celebre o anniversario da Rainha,
minha nobre e fiel espôsa, amada do
meu coração e venerada pelos meus
povos!‖
Attónito, não sabia elle que responder;
então, o Rei, abraçando, osculando e
acariciando o vacuo, mergulhando os
dedos em louros cabellos imaginarios, e
resplandecendo todo de um júbilo novo,
começou a suspirar: ―O' minha doce
Maximilla, Rainha bella, adoravel
Rainha, ó minha pomba, minha rosa,
minha pérola oriental! Quem me amou
jamais como tu me amas? quem jamais,
como eu te amo, te amou?‖
O philósopho, percebendo que o Rei
ensandecera, reflectiu um instante, e
achou nisso argumento para regosijar-se.
Erguendo para o ceu os olhos calmos, e o
rosto, que indicava saúde e grande
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serenidade, exclamou: ―Próvida e
maternal Natureza, como não hei-de
admirar a sublimidade dos teus secretos
desígnios? Tu viste que o seu mal era
profundo, e que só o curarias, cortando as
raizes que lhe prendiam o ser a esse triste
período do passado! Nada mais
perturbará o lúcido crystal da sua
Illusão. Em troca da razão que lhe
tiraste, deste-lhe um imperio mais
opulento que o antigo; e eil-o, de novo,
completamente feliz!‖

–––––
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XII.
O SAMBA
–––––––
oite de São João — noite fria de junho. Brando é o vento, mas álgido,
no descampado e na matta; as estrellas
tiritam no ceu escuro, que a incipiente
garôa vae velando; e em placas brancas,
apenas perceptiveis nas trevas, se coagula, sobre as pastagens de relva gommosa,
a geada subtil. Do terreiro da fazenda,
alumiado a lanternas multicores, sobem
até as estrellas as músicas dengosas, os
rouquenhos rufos, as cantilenas arrastadas
e trêmulas do samba.
São desertas as senzalas; o cafezal é

N

–— 126 ––

deserto. Hoje a enxada e a cavadeira jazem em repouso; em repouso dormem as
terras do campo e as rodas do engenho. é
a noite de São João, noite fria de junho,
noite de folga para os pobres captivos.
No largo terreiro, elles estão todos,
formando um grande círculo, onde avultam a espaços pequenos grupos mais
compactos. Uns ficam sentados, curvo o
dorso, a cabeça baixa, os braços pendentes entre os joelhos; com a vista acompanham os movimentos colubrinos da dansa, e sorriem; mas que fadiga profunda ha
nesse sorriso, e que dolorosa humildade
hereditaria nesses olhos húmidos, tímidos! Outros — são os mais jovens, ainda
a canga da servidão lhes não poz nos hombros a curva indelevel — palram voluvelmente, na sua linguagem rudimentar,
chamam em voz alta os companheiros
que estão longe, dizem graças picantes ás
mulatas que lhes passam ao pé, no revolutear do baile ao ar livre...
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As mulatas mais viçosas, mais gracis e
flexiveis trajam hoje vestidos de festa;
são de chita, de cassa, ás riscas vermelhas, rôxas, azues; bem collados ao corpo, modelando-lhes com provocante relêvo as formas flexuosas, serpentinas de
delgadez, felinas de agilidade. Nos crespos cabellos laboriosamente penteados,
ellas trazem flores do campo, que os movimentos da dansa já desfolharam a meio;
as contas de coral rubro e de missanga
variegada, de envolta com amuletos e fetiches, lhes reluzem sobre os collos roliços, no largo decote das camisinhas de
renda. Os polpudos labios violaceos se
entreabrem num offegar de volupia primitiva; e a pelle morena como casca de
sapoty, as feições grossas, mas intelligentes e bondosas, parecem illuminadas pelas pupillas candentes, a um tempo inquietas e lánguidas, sem altivez nem desdem, mas poderosas na submissão, carregadas de sortilegio, cheias d'esse magne-
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tismo sensual que torna perigosas as mulheres mestiças...
Vêde como dansam, vêde! como se
dobram, como se requebram! parecem
cobras, capazes de envencilhar uma creatura nas suas roscas vibrateis. Que elasticidade de molas tém as cinturas finas entre os seios fortes e os amplos quadris! E
que sapateado sonoro! — Os pés miudos,
a que os chinellinhos de couro mal apertam a ponta, erguem-se e abaixam-se como se tivessem azas, fazendo estalar no
chão a sola e o salto.
Noite de São João — noite fria de junho — noite quente de amor.
É ahi, ao acaso dos gyros do samba,
em recantos favorecidos pela escuridão,
que as fallas entre namorados e namoradas são doces, doces como caldo de canna, e ardentes como um meio-dia de verão tropical. Fallas e beliscões e beijos —
rogos ingenuamente atrevidos, promessas
que se cumprem depressa — á mercê da
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natureza inculta, que outra lei não conhecem esses pobres entes, nascidos na senzala como animaes no sertão, nem outro
caminho se lhes abre para escapar — tão
raras vezes! —á masmorra caliginosa em
que a escravidão os encerra. Ninguem repara quando um par deixa o samba e desapparece nas sombras. E em tôrno do
baile os applausos resoam, cálidos, enthusiasmados, e as exclamações cabalísticas dos bárbaros dialectos africanos se
repetem monotonamente, e as cantilenas
arrastadas e trêmulas proseguem, e os
rouquenhos rufos do tambor dominam
todos os confusos rumores
Entretanto, crepitam as fogueiras accesas no terreiro; as mulatas, bailando,
passam rente d'ellas, e esquivam o corpo
com graça, para não chamuscar as fimbrias dos vestidos.
As garrafas de paraty andam de mão
em mão, emborcadas com regalo; a fumarada acre e espessa dos cachimbos se
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condensa em nuvens sobre as cabeças encarapinhadas dos negros. O senhor mandou hoje distribuir generosamente cachaça e tabaco. O senhor de agora é bom e
humano; a hora da justiça soou ha muito
para o algoz antigo; Deus o puniu pelas
suas maldades de demonio obsceno e
sanguinario. Elle ficou pobre; teve de entregar a fazenda; e dizem que na miseria
se vae finando lentamente, triturado por
uma doença hedionda... Os tempos estão
mudados. O braço do feitor já não cria
músculos de aço a zargunchar costas de
negro com o bacalhau sibilante...
Que precioso tabaco! E a cachaça ainda é melhor...
Taes favores ninguem os sabe gosar
como os tios octogenarios, de cabellos
enfarinhados pela velhice, de faces onde
as rugas muito puxadas poem rictus de
Mephistópheles sem malicia. Como bebem pausadamente, trago a trago — como fumam, com religiosa gravidade ab-
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sortos nas suas recordações! Soffreram
tanto, e tão varios infortunios, na longa
existencia... Agora este socego lhes é duplamente caro.
Muitos outros, companheiros de pena,
viram morrer, muitos outros, mais velhos
e mais moços que elles, trabalhadores válidos, adolescentes alacres, mães carregadas de prole, raparigas franzi nas e graciosas, coitadinhas! estes de doença, aquelles de maus tratos. Elles mesmos não sabem como estão vivos e as figuras dos
defuntos lhes voltam á imaginação; como
que elles as vêm passar e lhes escutam a
voz...
Ah! pobre gente! é que na noite de
São João, noite fria de junho, noite mysteriosa de encantamentos e assombramentos, os escravos finados voltam á terra; os libertos da eternidade vém visitar
os seus irmãos que ainda arrastam pelas
asperezas de um solo ingrato os lúgubres
ferros do captiveiro.
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— Ai uê! ai uê! O samba nosso é bem
de Deus!
Uma voz trêmula e cansada murmura
no ar: ―Os urubús de minhas carnes se
nutriram; as antas e as onças espalharam
meus ossos pela poeira; o vento levou
minhas cinzas e as dispersou pelo descampado. Eu era velho, era fraco, e doente; não podia acompanhar a leva dos escravos; abandonaram-me no meio dá estrada, e lá morri á fome...‖
— Ai uê! ai uê! O samba nosso é bem
de Deus!
Uma voz flebil de mulher suspira: ―A
meus peitos criei o filho do senhor; por
elle, meu proprio filho tinha em meu affecto o segundo logar. Dei-lhe o melhor
do meu leite, o melhor do meu coração.
Guiado por minhas mãos, nos meus braços amparado, aprendeu a andar; e quantas cantigas lhe ensinei, e quanta oração a
Nossa Senhora! Ah! como eu lhe queria
bem — com que gôsto o via crescer, tão
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louro e claro, tão rosado e forte! Em pequeno me chamava a mamãe negra. Depois ficou rapaz, ficou grande, nem mais
olhava para mim. E de que me queixo?
triste escrava, que tinha eu de commum
com o filho dos brancos? Cala a bocca,
anda! Que outro destino havias de ter senão servir sem paga, adorar sem recompensa? Ah! meu rico yôyôzinho! Quem
hoje lhe vae fallar da mamãe negra? Nem
uma Ave-Maria reza por ella! nem se
lembra mais da pobre captiva...‖
— Ai uê! ai uê! O samba nosso é bem
de Deus!
E outra voz feminina, doce, mellíflua,
e molhada de lágrimas:
―Eu, desgraçada, a que alturas levantei
o meu desejo! A sorte me puniu cruamente -— d'essa culpa que não era minha, ou não era culpa! Eu fui Marcella, a
mais linda e graciosa mucama d'estes sítios — voces se lembram de mim? Mucama de estimação, nascida e criada entre
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os brancos, perdida de mimos, mãos macias, geitosas na costura e no bordado,
ouvidos acostumados a palavras de doçura... As companheiras me invejavam —
nunca fui má nem soberba — me invejavam, por que feliz me viram... poucos
annos; e quando eu fiquei infeliz, mais
infeliz que qualquer d'ellas, nenhuma teve pena. Ai! nunca tivesse eu respirado
aquelles ares de sala e jardim; nunca
meus pés tivessem pisado senão o ladrilho da senzala, a terra áspera do cafezal!
Ai! Sinhô moço, Sinhô moço! que sua
maldade me desgraçou! Quem havia de
dizer? Esse Sinhô moço que quando vinha do collegio, nas ferias, menino de
dez, de onze annos, só queria ver Marcella, brincar com Marcella, no terreiro e no
matto, no córadouro e no tanque — e era
Marcella para cá, Marcella para lá... E foi
crescendo, e era sempre o mesmo rapaz
alegre e caçoador, valente e sem medo de
nada, amigo de montar em pello cavallos
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bravos, de caçar cotias e pacas, travêsso e
barulhento como o diabo — um diabo tão
lindo, tão lindo! E depois andava já na
academia — uma vez quando voltou, tinha bigodes, estava um homem feito, e
ainda assim me procurava, não já para
brincar pelo campo fóra, mas para conversar commigo muitas horas, e dizer-me
coisas que me entonteciam.
E eu então fugia, eu me esquivava, por
que via bem que já não era a mesma coisa. Por que nem elle era mais criança,
nem eu... por que elle me achava bonita,
e quando me olhava fito com olhos que
pareciam querer-me engulir, eu sentia nas
entranhas como um fogo que as derretia.
Uma vez, de tardinha, eu cosia só na varanda; elle chegou perto de mim, espreitou em roda para ver se havia alguem, e
me disse baixinho, com voz suffocada:
— Marcella, ha tres noites seguidas que
sonho com você. Você alguma vez sonhou commigo? — Eu tremia toda, a tal
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ponto que a costura me cahiu das mãos. E
nada respondi. Mas no meu coração pensava: — Quantas vezes! quantas vezes!
— E elle: — Você é uma ingrata, não faz
caso de mim, e eu só vivo pensando em
você! — Não sei o que eu disse, então,
não sei o que elle disse depois... Mas, no
escuro já, chegou-se para mim, a sua bocca buscou a minha, e eu, sem atinar com
o que fazia, o apertei nos meus braços,
muito, muito. Nessa noite, bem tarde, elle
veio me procurar. Eu não resisti — elle
jurava que me havia de querer sempre.
Eu era uma innocente, não imaginei que
elle pudesse mentir. Mas no dia seguinte,
acordei mulher, sabendo amar, amando-o
com um phrenesi de pessôa doente. Ah!
como fui feliz nos dois mezes que Sinhô
moço ainda ficou na fazenda, como fui
feliz mesmo depois que elle foi-se embola, acreditando no seu juramento sempre
repetido... até o dia em que a gente toda
soube que elle ia se casar com urna moça
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rica da cidade! Ia-se casar... e eu já trazia
em mim um filho d'elle!
Nunca mais pude dormir; comecei a
emmagrecer; passava as noites chorando
e extorcendo-me na cama; de dia, me escondia para chorar... por que as outras,
tendo descoberto o meu segredo, fartavam em mim a sua ruim inveja. E riam
no terreiro e no tanque, quando eu passava, e diziam: — Olha a mulatinha tôla,
que pensa agora que o Sinhô moço havia
de casar com ella! Fresca noiva!
Emquanto é só beijo e o resto, muito
bem; para que é que você nasceu bonita
senão para o gôsto do branco? Mas tinha
graça um casamento assim... Ora já se
viu!... — Ah! não, minha gente, ah! não!
Eu tambem sou filha de Deus! Se o branco tem coração no peito, o meu peito não
é vasio; se o branco achou que eu não
merecia o seu amor, por que se abaixou
até mim? por que me procurou? por que
mentiu? Sim, o branco mentiu! — Assim
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eu pensava, estalando de raiva; mas logo
confessava, chorando: — Vocês tem razão; para que é que eu nasci bonita senão
para o gôsto do branco? — Desde então
não fallei mais, até a manhan em que Sinhô moço voltou á fazenda, trazendo a
mulher, e me mostrou a ella, dizendo
com ar distrahido: — Como vae, Marcella? — Então foi preciso apertar, morder
os beiços para não fallar, para não gritar
na cara d'elle: — Esta é a sua mulher, a
siá dona rica, vestida de seda, carregada
de joias? Ah! ah! pois que vale ella ao pé
de mim, com todo o seu dinheiro? Feia,
feia, e sem graça — e eu sou bonita, eu
tenho geito de princeza, e ella tem geito
de mucama! — Isso era o que eu na alma
tinha, mas calei-me. Uma coisa exquisita,
uma especie de doidice tomou conta de
mim; fugi para o matto, andei á tôa o dia
inteiro, e de noite me atirei ao rio... Depois pescaram o meu corpo; elle trazia
em si a pobre criancinha, o filho do meu
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amor, que — feliz d'elle — não chegou a
nascer!...‖
— Ai uê! ai uê! O samba nosso é bem
de Deus!
Uma voz fanhosa e sinistra diz cachinando:
―Eu sou o velho Mathias, o feiticeiro,
de que vocês tinham medo como do diabo. Eu sabia preparar beberagens malignas, cosimentos que faziam dormir, e pós
que faziam morrer... Agora estou pagando; ardo sem descanso como tição, chiando, chiando, numa fogueira, que Satanaz atiça com um fole enorme de sete boccas... Fui eu que dei aquelle chá de raizes ao dono da fazenda visinha; elle estava doente, mandou-me chamar por que eu
tinha fama de curandeiro. Sinhô andava
de teiró com elle, por umas brigas de terra e de gado. Sinhô me disse, antes de eu
ir lá: ―Mathias, despacha o homem com
arte, que eu te forro...‖ O homem acabou
em dois mezes, mirradinho, sequinho,
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sem ninguem desconfiar — trabalho limpo devéras! — mas Sinhô não me forrou...
Fui eu que botei mandinga na agua
que o feitor bebeu; o feitor Ambrosio,
caboclo bravo tambem, de carranca fechada e alma damnada, ruim como Sinhô,
ou peor; o grande gôsto d'elle era surrar,
surrar com relho a carne dos negros ato
espirrar sangue grosso; e isso não lhe faltava muitas vezes na semana. Elle e Sinhô se entendiam bem; genios eguaes!
mas um dia brigaram a ferro e fogo, por
causa de uma pardinha mimosa, que ambos queriam.
O feitor foi mais esperto, soube engambellar a Joanninha; quando Sinhô deu
fé, era coisa sem remedio — e Sinhô não
perdoava um atrevimento assim; estava
bufando de raiva e de odio. Como não
mandou agarrar o feitor e acabar com elle
a bacalhau? Não vê! Sinhô a modo que
tinha medo d'elle. Por que, não sei, mas
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tinha medo. Então foi fallar commigo de
noite, no rancho de palha em que eu morava, no meio do campo. — Quero-me
livrar-me de Ambrosio, Mathias. Arranja
um feitiço, Mathias; mas d'aquelles finos,
que abrem a cova depressa. Depois de
amanhan, Mathias, quero o feitor com
velas em roda... — Eh! eh! Sinhô! não
tenha cuidado. Mathias sabe o que faz. —
Eu estava contente, contente; parecia que
um macaquinho azul pulava e guinchava
no meu peito.
Espera, caboclo do inferno! — dizia,
esfregando as mãos — agora me vaes pagar as sovas que me pregaste! Ainda na
véspera, por uma historia de nada, uma
moringa de barro que eu tinha deixado
cahir, quanta bofetada, quanto sôcco no
lombo!... O feitor lá se foi. Sinhô queria
envenenar tambem a pequena. Eu tive dó
d'ella — tão novinha, tão bonitinha! Disse a Sinhô: — Coitada! perdoe a pobre
que não tem culpa nenhuma... e fique
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com ella. Joanninha vale a pena, Sinhô!
— Sinhô riu, deu-me uma palmada no
hombro: — Manda Joanninha aqui, Mathias...
— Ai uê! ai uê! O samba nosso é bem
de Deus!
Uma voz dura e rouca se levanta:
―Eu sahi do mundo com o peso de um
crime. Sou reu. Fui eu que assassinei o
irmão de Sinhô, Ildefonso Delegado, que
tinha o appellido de Esfola-Pretos, por
que, numa revolta de escravos, fez arrancar a pelle aos chefes do motim. Sim, eu
trago na alma o sangue de um christão.
Mas vejam, gentes, vejam por que foi.
Sinhô estava na cidade. O Esfola-Pretos
veio tomar conta da fazenda; era da
mesma raça do irmão, judeu perverso!
Em trabalhos e castigos não havia differença nenhuma; e tudo marchava direitinho, como quando assistia Sinhô. Ora,
minha mãe estava muito velhinha e doente — quasi entrevada, só podia, sentada
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na porta da senzala, entrançar samburás
de cipó e chapeus de palha grossa com as
mãozinhas seccas, que tremiam.
De que havia de se lembrar Ildefonso
Delegado? De mandar minha mãe carregar saccas de café, saccas de muitas arrôbas, que um cabra forte custa a levantar
do chão. A pobre da velhinha sabia que o
Esfola-Pretos não dizia a mesma coisa
duas vezes, e com elle não se reinava. Lá
foi, coitadinha! sem respingar, arrastando
as pernas que não queriam andar, e com
todo o fôlego que tinha puxou uma sacca,
puxou, puxou, mas a sacca não se mexia.
O malvado ria, ria de gôsto só, e o feitor,
que estava com elle, tambem ria. Eu, que
tinha vindo espiar, já com o coração que
me saltava dentro e me subia até as guelas, cheguei perto d'ella, disse: — Deixa,
mamãe, deixa, que eu vou ajudar vancê.
— O Esfola-Pretos virou-se para mim,
furioso, batendo no ar com a bengala: —
Quem te chamou aqui, crioulo atrevido?
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Já para traz, diabo! é essa bruxa tonta que
ha-de carregar a sacca! — E como minha
mãe não podia, mandou alli mesmo, só
por capricho, dar de chicote nella. Com
meus olhos vi o couro estalar, com meus
ouvidos escutei seu chôro... Não disse
nada.
Sahi de carreira, entrei no paiol, despeguei da parede uma espingarda, reparei
se estava carregada e se tudo ia bem.
Quando voltei com ella, o Esfola-Pretos
estava no terreiro, passeando muito socegado. Era de tardinha... Assim que eu enfrentei com elle, uma coruja, passando
depressa como um pé de vento diante de
mim, soltou uma gargalhada de agouro.
Eu pensei: Chegou a tua hora, malvado!
E cara a cara com elle, apontei a espingarda. Elle, pállido pállido, só pôde cobrir a testa com o braço; nem gritou.
Num instante, cahiu morto. Com o barulho dos tiros, acudiu toda a gente da casa;
fui preso, sentenciado, enforcado... Que
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me importava? Fiz bem ou fiz mal?...‖
— Ai uê! ai uê! O samba nosso é bem
de Deus!
E geme uma voz lamentosa:
―Relho e tronco! tronco e salmoura!
Canga no pescoço, algemas nos pulsos e
nas pernas! Sêde sem agua, dor sem consôlo; pelle rasgada, feridas roxas; carnes
vivas cahindo aos pedaços, e os bichos da
terra juntando-se nellas — que formigueiro! Foi assim que eu morri — e até agora
não sei por que...‖
— Ai uê! ai uê! O samba nosso é bem
de Deus!
E soam juntas muitas vozes femininas,
vozes plangentes mas vigorosas, altas, de
profundas vibrações, como a das cascatas
que rompem dos flancos da serra e se
despenham em espadanas pelas rochas
abruptas, como a das nuvens que se abalroam tonitroando, illuminam o espaço
com relámpagos de ameaça — e se resolvem, chorando, em chuva... Assim se ex-
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primiria uma fôrça da Natureza, que
soffrêsse:
―Da África ardente, dos adustos areaes, das selvas povoadas de phantásticas
bestas, nos trouxeram por sobre as ondas
do mar, no fundo dos porões escuros, onde sol nem ar não entravam nunca. Lá
nós vivíamos — ó mocidade! ó liberdade! — em nossas cabanas antigas de cipó
e folhagem, na orla de um bosque, no
remanso dourado de uma praia, ou á
margem de um d'aquelles volumosos e
revoltos rios, que os caimans e hippopótamos frequentam. Emquanto os homens
iam a caça e a pesca, ou, brandindo clavas, e urrando como feras, se arrojavam
em cólera contra visinhas tribus provocadoras, nós, ainda virgens ou de pouco
mulheres, ficávamos tranquillas ao pé das
velhas mães e das crianças joviaes, attendendo aos trabalhos domésticos, ou accordando os nossos cantos antigos com o
sussurro da matta e o balbuciar confuso
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das aguas. E quando os homens voltavam, carregados de prêsa e despojos,
contando luctas com jaguares e combates
de exterminio com os negros inimigos,
tínhamos festas de muitos dias e muitas
noites, rezando, dansando, bebendo, ao
redor dos fetiches protectores.
Mas uma manhan, olhando para o
mar, vimos chegar por cima d'elle umas
embarcações grandes e extraordinarias,
maiores muitas vezes que as nossas pirogas feitas de cascas de árvores; tinham
azas a modo de enormes pássaros, azas
abertas e claras, que o vento, assobiando,
enfunava. E d'ellas desceram, vindo a
nós, homens brancos, bellos de rosto,
ageis e astutos, fallando uma lingua desconhecida e suave, sorrindo com as mãos
cheias de presentes. A curiosidade de saber quem eram e a que vinham nos juntou
em grupos ao redor d'elles; nós não entendíamos as suas palavras doces, mas
nossos olhos se arregalavam de cubiça
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diante dos trajes finos, das armas polidas,
que estouravam e davam fogo como o
raio, dos collares, das pulseiras de vidros
azues e vermelhos, dos espelhinhos, dos
lenços de cores vistosas, que elles sem
contar nos ofereciam. Todos nós, velhos
e moços, homens fortes e raparigas de
casar, todos éramos crianças mirando
aquellas riquezas que nunca tínhamos sonhado — nós que tantas vezes colhíamos
nos riachos pepitas de ouro bruto, e sacudíamos do caminho com a ponta do pé
um diamante, como se fosse pedrinha
sem valor!... Então, os homens brancos,
percebendo que já estávamos seduzidos,
nos convidaram por signaes para irmos
com elles, nas canôas, visitar os navios
de azas abertas e claras, que o vento, assobiando, enfunava. E com o gesto nos
gabavam as maravilhas que lá encontraríamos; os canhões, batidos do sol, brilhavam com riscas brancas nas costas, e as
bandeiras, encolhendo-se e desfraldando-
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se na aragem fresca, pareciam estar-nos
chamando...
Alguns, desconfiados, fugiram caladinhos para o matto... esses foram ajuizados e felizes! Nós entrámos nas canôas,
em grande apêrto e inaudita algazarra,
rindo e cantando ao compasso dos remos,
vendo gyrar as gaivotas e saltar fóra da
agua os peixes voadores; e quando nos
approximámos dos navios, nos puzemos
a pular, a bater palmas de espanto e enthusiasmo.
Ai! assim que nos viram todos lá dentro, sem suspeita nem defêsa, os homens
brancos mudaram de voz e de cara. Os
marujos brutos se atiraram contra nós,
sacudindo trabucos e machadinhas; fomos agarrados, ligados de pulsos e tornozellos com cabos rijos, e trancados nos
porões, sem que nada valessem nossos
gritos e soluços. E os navios começaram
a jogar, e partiram logo. Adeus, áfrica ardente, adustos areaes, selvas povoadas de
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phantásticas bestas! cabanas antigas de
cipó e folhagem, caça e pesca, batalhas e
victorias, festas de muitos dias e muitas
noites ao redor dos fetiches protectores
— adeus!...
Apenas chegámos a terras do Brasil,
para nós se abriu o mercado dos escravos.
éramos escravos nós, escravos! Alli nos
juntaram em uma praça larga, arredondada, toda cercada de coqueiros; alli estávamos ainda amarrados, molles, estúpidos, e tão fracos da fome e da sêde padecidas na viagem — muitos tinham morrido nella — que se acaso um dos que vinham entrando para nos escolher e comprar nos empurrava, cahíamos no chão
sem resistencia... E entravam muitos,
muita gente vinha, e nos mirava, e nos
apalpava, e nos abria a bocca para ver os
dentes, e nos mandava ficar de pé e andar...
Que brancos de olhos maus, de má
falla e maus modos! Nós tremíamos... El-
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les conversavam, apontando-nos, com os
que nos haviam trazido de lá, do nosso
paiz, junto de uma grande mêsa, onde estava sentado o chefe; a este davam dinheiro, e então nos faziam sahir dos nossos bancos, aos lotes, e nos levavam consigo. Ah! não ia o marido com a mulher,
a mãe com os seus pequenos; não! Cada
qual na sua turma, extranhos com extranhos... e se chorávamos e nos abraçávamos com os nossos, os feitores perversos
nos arrastavam, a murros, a bofetões, e a
chicotadas no lombo, de onde morno o
sangue manava, misturando-se com o suor e a poeira, debaixo do sol de brasa.
Iamos para a lavoura — para as fazendas
e os engenhos, derrubar árvores, accender
o fogo das queimadas, capinar a terra,
plantar a canna, o café e o milho. Trabalhar sempre; trabalhar sempre. Salario,
não; repouso, não. Repouso só na cova.
Os homens, a trabalhar; nós, pobres mulheres, á trabalhar, e a ter filhos, um de-
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pois do outro, para lucro do dono, por
que criança é dinheiro... Ter filhos, ter
filhos! primeiro com o dono mesmo, que
nos via moças e nos queria gosar, desde o
mercado comendo-nos com a vista, e depravando-nos com caricias de javali em
cio; mais tarde, com uns e com outros,
negros de tribu inimiga, feitores e ajudantes de feitores, mascates que appareciam
no sítio com o bahu das quinquilharias, e
pousavam uma noite... Sem escolher, sem
amar... amar? amar é luxo de branco!... O
que quizesse, o que viesse! Fomos nós,
foram as nossas uniões que só não eram
abjectas por serem de mártyres, foram as
dores cruas dos nossos partos innúmeros,
que encheram de escravos soffredores e
dedicados cidades e rocas, espalhando a
semente da raça perseguida pelas florestas bravias do norte e pelas pampas rasas
e frias do sul. Lembrae-vos d'isso, vós
que sois filhos nossos e filhos de nossos
filhos — rezae por nós!‖
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— Ai uê! ai uê! O samba nosso é bem
de Deus!
Agora, no sôpro da brisa vêm ainda
dois coros de vozes confusas, masculinas
e rudes. São novas multidões que fallam.
Dizem de um lado: ―Nós fomos como
soldados, mochila nas costas, espingarda
ao hombro, para a guerra do Paraguai,
batalhar pela gente que nos maltratava
contra outra gente que não nos tinha feito
nada. Mas os officiaes de galões nos punhos nos diziam que era pelo Brasil, pelo
Brasil, e esse nome que nós nem entendíamos bem, parecia que nos punha agua
nos olhos, e pólvora nas veias. E para diante! para diante! Avança, negrada! Que
os officiaes eram valentes, eram; esse
Osorio, esse Caxias, esse Barroso, e outros assim? Oh! gentinha damnada! Não
era só gritar, não, era batalhar de verdade! Mêdo quê? Nem por sonho! As cornetas cantavam sem parar! E as espadas
reluziam como relámpagos, e as balas as-
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sobiavam como moleques vadios, e os
canhões faziam um barulho de atordoar!
E vinha por ahi fóra um tropel de cavallos, que a terra balançava; e vinha a infantaria cerrada, marchando — um, dois,
um, dois — que de longe tinha geito de
formigueiro, preto de tanta formiga! E era
pelos brejos, e pelas restingas, a gente a
caminhar, de pé ou escorregando de gatinhas, com o facão prêso entre os dentes; e
quando appareciam os paraguayos feios,
á unha! á unha! E sabiam-se defender, os
malvados! Não era povo de se brincar,
não! Ai! que brigas com elles, que nem
brigas de um bando de onças na matta
virgem! Muitos companheiros nossos escaparam, e ficaram livres; nós lá acabámos contentes, pensando na última hora
que ―era pelo Brasil...‖ E de longe escutávamos, morrendo, o hymno da nação...‖
Dizem do outro lado: ―Cansados de
soffrer — tantos annos de captiveiro duro! — nos juntámos num grande bando,
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e, de noite escura, fugimos. éramos vinte,
quasi tudo gente moça e forte, prompta
para o que desse e viesse; os poucos velhos, com a ancia de ir-se embora, andavam tão rijos e tão depressa como os rapazes; as mulheres, carregando ás costas
as crianças, amarradas com fachas, nos
seguiam sem se cansar; e pelos caminhos
estreitos da matta, onde não se encontrava alma viva, íamos cantando baixinho,
como ladainha, as cantigas do nosso banzo... Fugíamos — para onde? Um dos
nossos, carreiro da fazenda, negro de outras terras, nos guiava para um lugar do
norte, onde, dizia elle, os pretos ficavam
livres. Mas era tão longe, tão longe! E
não podíamos andar pelas estradas largas;
tínhamos de nos esconder, como os veados e as cotias, pelo meio das árvores;
muita vez, os caminhos eram tão apertados, tanto cipó torcido se entrançava diante de nós, que precisávamos de horas e
fôrça de machados para abrir passagem.
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Estávamos todos armados; mas assim
mesmo, tremíamos de susto a cada instante; se ouvíamos um barulho de passos
sobre as folhas sêccas, já pensávamos ver
o feitor, com o capitão e os soldados que
nos vinham caçar; ah! e se viessem, nossos facões e nossas garruchas talvez não
nos servissem de nada; talvez nos deixássemos agarrar... o medo podia mais que
nós, o medo tinha sido sempre a nossa
lei. Nossas provisões tinham-se acabado
em poucos dias, já nos sustentávamos de
côcos e outras fructas bravas; ás vezes
custávamos a achar agua; nos peitos das
mulheres que criavam seus filhinhos, já o
leite era ralo, e sahia gota a gota. Mas não
tínhamos ánimo de entrar em nenhuma
fazenda próxima, por que de certo nos
prenderiam...
Numa occasião, de madrugada, acordámos todos em sobresalto; um grande
clarão alumiava o ceu, um calor de fôrno
enchia toda a matta, e por aqui, por alli,
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galhos estalavam, estouravam bambús,
árvores balançavam como querendo cahir. Os camaradas, que tinham ficado velando, gritavam roucos, com os olhos esgazeados: Fogo! é fogo! — Fogo? Onde,
desgraçados? é das fogueiras que a gente
accendeu por causo das onças?
—Não! não! vem de mais longe! —
Ficamos quietos um instante, espiando,
escutando. E nosso sangue esfriou todo,
parecia que tinhamos um nó de corda na
garganta, e que as nossas pernas não se
podiam mexer; estávamos de bocca aberta, estúpidos, como bois no matadouro...
Por que de todos os lados ouvíamos um
grande rumor, como de muita gente assobiando com fôrça, e disparando espingardas, e arremedando os trovões no fundo
das grutas de pedra — Uuh! uuh!... E era
o fogo que vinha entrando pela matta, assando as hervinhas do chão, e subindo
pelas árvores, e lascando a casca dos
troncos, retorcendo os galhos, que se do-
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bravam todos; já estava perto, já víamos
as folhas, sentindo o calor, encolher-se,
Como torresmos na grelha da cozinha; e
havia uma fumaceira escura, azêda, com
cheiro forte de verniz, que entrava pelo
nariz e pela bocca, e tapava a respiração...
E nós alli como bôbos, sem saber que fazer; quem ha-de acreditar? Até que um
gritou: — Fugir, minha gente, fugir! que
não ha tempo a perder!
Então sim que nos sacudimos! Foi
uma disparada louca, furiosa, uma pressa,
uma confusão! — Uns por cima dos outros, empurrando-nos, machucando-nos,
dando tombos, por aquelles caminhos tão
estreitos, enredados de cipós e trepadeiras, que nossas mãos, tremendo, não podiam romper; tão perdidos do juizo estávamos, que quasi todos esquecíamos os
machados e os facões amarrados na cintura; e os dedos se esfolavam nos espinhos, e se quebravam as unhas nos troncos duros. As mulheres se agarravam a
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nós berrando e gemendo, não nos deixavam fazer nada, pegando-se aos nossos
braços, aos nossos joelhos; as criancinhas, assustadas, desatavam num chôro
de cortar o coração. — é por aqui! — e
íamos todos de carreira; mas tínhamos de
voltar para traz, por que o fogo nos fechava a sahida. — é por alli! _ E outra
vez acontecia a mesma coisa: tínhamos
de voltar ainda, resfolegando, suando em
bicas, para buscar passagem por outro lado, e encontrar o fogo, só o fogo, sempre
o fogo, que nos lambia e tostava a pelle
com as suas linguas de demonio.
Então o vento começou a soprar, e foi
peor; o incendio augmentava, medonho;
o sol já estava alto, e a fumaceira, subindo, subindo, carregada e escura, em nuvens, enchia todo o ceu; e o sol ia ficando
cada vez mais pequeno e mais vermelho,
como um tição redondo. Por toda a parte,
no matto, eram só brasas que se viam, tal
qual num forno accêso, onde os tijolos
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ardem por dentro, e reluzem; e naquelle
clarão de labaredas, passavam vultos
enormes, animaes doidos de terror, macacos que se atiravam de ramo em ramo,
javalis, caitetús, pacas, onças, que pareciam ter tres vezes o tamanho proprio. Passavam, numa corrida desesperada, num
phrenesí de raiva, iam, vinham, miando,
guinchando, urrando, gemendo; e davam
uivos de afflicção, quando se queimavam
nas labaredas; e nos ninhos, dentro das
folhagens, chamuscadas já, os passarinhos piavam tristemente. Pelas cascas das
árvores, rachadas com grande ruido, as
resinas escorregavam e se endureciam
logo, exhalando um aroma forte.
Mas já a fumaceira nos cegava, nos
suffocava, já não víamos nem respirávamos; algumas das crianças não se moviam mais, rijas, frias; nós andávamos sem
tino, como perdidos numa noite escura.
Agitávamos os braços, arrancávamos os
cabellos, cravávamos as unhas nas pal-
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mas das mãos até fazer sangue. Oh! desespêro! Oh! desespêro! oh! a morte que
vinha!... E veio, mas não soffremos tanto;
a fumaceira nos tinha adormecido, como
se estivéssemos bêbedos...‖
Assim se queixam, desoladamente, as
almas dos pobres captivos; e contam as
suas historias de amargura infinita. Mas
as músicas dengosas, os rouquenhos rufos, as cantilenas arrastadas e trêmulas do
samba lhes abafam os suspiros de alemtúmulo.
E as dansas crescem, crescem as tagarellices e as risadas, apezar da garôa fina,
cuja humidade penetra até os ossos, apezar da geada que se estende em placas
brancas sobre a herva dos campos —
nessa noite de São João — noite fria de
junho — noite quente de amor...

–––––
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PHANTASIAS
––––
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I.
O NATAL DE FREI GUIDO
—
LENDA MÝSTICA.

1.
foi — segundo o in-folio
antiquíssimo de onde eu tirei esta
historia — no tempo de São Francisco de
Assis, o doce asceta, o bardo
contemplativo e lyrico, o fiel amante de
natureza, que chamava o lobo seu irmão,
e as aves suas irmans, e suas irmans
tambem as flores da terra e as estrellas do
ceu...
Num dos conventos que elle fundara,

I

STO
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havia então um joven monge, de nome
frei Guido; era um bello frade, alto e
magro, de barbas louras e figura suave;
diziam-no sabedor de muitas disciplinas,
mas os seus ademanes eram modestos,
quasi tímidos. Muito mettido comsigo, só
fallava quando era preciso; ás palestras
da communidade preferia o commercio
dos livros na sua cella, e as longas
meditações taciturnas, em que êxtasis
divinos o vinham por vezes consolar. —
E todos lhe queriam bem, os religiosos
por sua piedade e sua brandura, a gente
de fóra pelas maneiras cortezes com que
elle tratava pobres e ricos, e pelas muitas
obras de caridade que fazia. Mas poucos
lhe conheciam o timbre da voz, e quando
elle sorria, era de modo vago o
distrahido, como de pessoa, cujo
pensamento anda por longe...
E assim o iam deixando viver
tranquillo, sem maiormente prescrutar os
segredos da sua índole. Mas o superior do
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convento, o velho guardião, que, preposto
ao govêrno de tantas almas, devia estudar
miudamente cada uma d'ellas, levava não
raro horas a fio scismando, scismando,
nesse genio original de frei Guido. Por
virtuoso o tinha de certo; mas por que de
ordinario era elle tão calado, e se
apartava constantemente dos outros? Dirse-ia triste; e tristuras num bom servo de
Deus a que propósito vinham? O Santo
Patriarcha bem queria discípulos que
aceitassem com ánimo forte o jugo do
Senhor, alegres sempre, embora austeros.
Não haveria alli fumos vãos de orgulho?
Que é commum derivar o homem negras
melancholias da excessiva preoccupação
de si mesmo. Ou seriam tormentos de
concupiscencia, revoltas dos sentidos
ainda não de todo domados? Pois
tentações de tal ordem quando assaltam o
justo, soem prostrar-lhe o espírito em
grandes desmaios e abatimentos...
Várias provas ensaiara já o cauteloso
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guardião, e de todas sahira victoriosa a
virtude de frei Guido; mandara-o beijar o
chão de bruços, ciliciar-se e açoitar-se em
público, lavar os pés a seus irmãos de
hábito, dormir sobre as lages do adro em
noite de vento e chuva, fazer os serviços
mais rudes e materiaes da casa; a tudo
elle se submettera sem murmurar,
simples, docil, diligente. Mas o severo
director d'aquellas consciencias mais
próximas da perfeição evangélica que as
da gente mundana, ainda não se dava por
satisfeito; havia da expor o moço frade a
uma experiencia última e decisiva.
Ora, precisamente aquelle dia era
véspera do Natal; era a noite feliz, la
noche buena, como a denominam os
castelhanos. Todos, no convento e nos
burgos vizinhos, se aprestavam a celebrar
dignamente essa festa popular e
universal, uma das poucas que não eram
apanagio exclusivo dos senhores e
potentados, mas traziam prazer tambem
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aos corações humildes. A egreja do
mosteiro
estava
adornada
sumptuosamente, a despeito de serem
pobres os religiosos; pois uma coisa era o
exiguo interêsse d'elles, a parca e insôssa
alimentação, a estamenha grosseira e
remendada, outra era a necessidade do
culto, para cujo esplendor nada havia
demasiado. E para altares, paramentos e
alfaias, fidalgos devotos e opulentos lhes
offertavam dons de valia. A multidão
enchia o templo; plebeus com as suas
vestes grossas de valencina e bifa, nobres
com seus gibões e capeirotes de velludo,
damas envoltas ene mantos de seda com
fôrro de branca armelina, todos assistiam
egualmente recolhidos aos officios
divinos; cánticos sagrados reboavam
harmoniosamente de arcaria em arcaria
entre espiraes azuladas de incenso, e
centenas de cirios ardiam por todos os
lados.
Deo gratias! É terminada a missa, dá
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o orgão os accordes finaes. Todos voltam
jovialmente para suas casas; têm pressa
de rir e folgar com parentes e amigos
diante da ceia copiosa, no confronto do
lar bem aquecido; tanto mais que o
inverno vae rude por ahi fora, e os
caminhos a perder de vista estão brancos
de neve sob o luar mortiço. Nos castellos,
nos palacios e nas herdades de em tórno,
começam os saraus de dansas e trovas
que durarão até amanhecer; e nem nas
mais desmanteladas choças dos pastores
serranos falta o ôdre de vinho ou a
marmita a rosnar sobre as brasas
crepitantes. Mesmo no convento, os
rigores da disciplina se abrandam por
algumas horas os frades tambem são
homens, mercê de Deus, e o bom Jesus
nasceu para todos. Treguas ao jejum e á
penitencia! No espaçoso refeitorio, de
onde a fome sae geralmente mal
aplacada, vêm-se hoje iguarias finas, pão
branco, púcaros de leite e mel, e no meio
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o bolo tradicional, a immensa torta
dourada e fumegante.
Raro prazer para esses homens sem
familia e sem liberdade reunirem-se ao
menos uma vez por anuo em banquete
fraternal, e encontrarem alli um pouco do
confôrto voluntariamente sacrificado.
Brilhavam com brilho novo olhos
fatigados pelas rubricas miudas do
breviario e do missal, e desfaziam-se
pouco a pouco em frontes severas as
rugas fundas da meditação.
Até frei Guido, usualmente tão
concentrado, parecia ter abandonado com
gosto a consultação dos livros e a mudez
das suas íntimas cogitações, para tomar
tambem a sua parte na alegria commum.
Já muito expansivo e animado, encetara
calorosa prática com varios noviços e
professos,
discutindo
pontos
subtilissimos de philosophia e dogma
com basto dispendio de distinguos e
ergos, emquanto esperavam o signal de
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entrar para o refeitorio.
Ora, exactamente quando ia começar a
ceia, já rezado o Benedicite e posto cada
um no seu logar, o velho guardião
chamou frei Guido, e lhe disse: — Irmão,
tomae já o manto e o bordão de viagem, e
ide de minha parte ao mosteiro principal
de São Bento, saudar o Dom Abbade e os
seus monges. Vêde se podeis chegar lá
antes de nado o sol.
Os frades todos estremeceram de
espantados; até o decano octogenario,
acostumado ás surpresas da ferrea
disciplina, fez um gesto irreflectido de
assombro. A ordem do prelado era
absurda; tinha mais visos de zombaria
que de coisa séria. O mosteiro principal
de São Bento distava mais de cem leguas;
como havia o pobre frei Guido de chegar
lá antes de nado o sol? E demais, que
idea singularissima, a de mandal-o
jornadear penosamente numa noite como
essa — na entre todas santa noite de
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Natal — pelos caminhos brancos de neve
sob o luar mortiço!
Só frei Guido não proferiu palavra,
nem se lhe alterou a placidez do
semblante. Deixou o seu lugar, foi
inclinar-se ante o guardião, para receberlhe a benção, e, tomando o manto e o
bordão de viagem, partiu.

2.
Eil-o vae, açodadamente. Desertas são
as estradas; quem se atreve a affrontar tão
damnado inverno?
Eil-o vae; o vento gélido lhe corta as
faces: as árvores despidas de folhas
reflectem tristemente sobre a neve os
troncos encarquilhados e tortos.
A principio, frei Guido vê ainda cá e
lá a claridade das casas onde se canta, e
se baila; rumores festivos saem d'ellas, e
perdem-se na solidão da noite. Mais alem
o monge viandante divisa nos cimos dos
montes, as luzinhas escassas das
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choupanas de zagaes, e escuta virem de lá
notas trêmulas e rústicas de flauta,
cascalhar de adufes, trechos de trovas
sentidas como suspiros. Os mastins de
guarda ladram á sua passagem. Depois,
nem isso. Está em pleno campo.
Faz uma hora que caminha. Não
encontra alma viva; mas que ruidos
extranhos são esses que lhe chegam aos
ouvidos?
Dir-se-iam
murmurios,
cochichos, como de quem falla em
segrêdo, risinhos abafados e malignos...
De subito, cachinam-lhe em torno
gargalhadas ásperas, estridentes, como as
das bruxas nas orgias do sabbat. Frei
Guido pára, sobresaltado. E vozes
sinistras entram a dialogar ao pé d'elle,
em tom de sarcasmo e desdem: — É
louco! é louco, o pobre frade! ah! ah!
Aonde vae elle tão depressa?
— Vae ao grande convento dos
Benedictinos, ah! ah!
E as gargalhadas estrugem.
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— E diz que quer chegar amanhan,
ah! ah!
— Chegará... chegará... no Natal do
anno que vem!
E as gargalhadas redobram.
Mas depois do primeiro momento de
susto, frei Guido percebe de que se trata;
sabe como são frequentes estas historias
de trasgos e duendes, que andam a
perturbar no somno ou nas viagens
nocturnas o socego dos christãos; assim
se vê a Dama branca, e o Cavalleiro
Renegado... o mesmo Demonio apparece
ás vezes sob a forma de um dragão, como
appareceu a São Jorge e a São Mauricio,
chefe da legião thebana.
Aquillo não era mais que velhacaria
de Satanaz, que forcejava perversamente
por despertar dúvidas no espírito do
monge, e ridiculizar a fidelidade com que
elle cumpria o voto da santa obediencia.
A sua alma de crente desprezava taes
zombarias do grande Revoltoso e do
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grande Blasphemo. Ah! diabo malvado e
pícaro! Com um Padre Nosso e uma Ave
Maria havia de fugir para o inferno,
corrido e envergonhado!
E as gargalhadas cessaram, e as vozes
emmudeceram.
E frei Guido proseguiu tranquillo
pelos caminhos brancos de neve, a perder
de vista, sob o luar mortiço...

3.
Trazem as lufadas do vento músicas
de toada esquisita; músicas profanas, de
cadencia languida e quebrada, que
excitam a phantasia e subjugam a
vontade.
Músicas taes pelas estradas desertas?
Será algum bando de árabes ou
bohemios? Frei Guido não cabe em si de
assombrado.
Trazem as lufadas do vento aromas
penetrantes que embriagam; não aromas
simples como os das flores no campo ou
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nos jardins, mas complicados perfumes,
intensos e raros, de sapiente composição,
como os que se respiram nas salas dos
paços e nas alcovas das lindas ricasdonas.
E agora um sem-número de lámpadas,
escarlates, roxas, amarellas, de todas as
côres,
se
agitam
em
círculos
concentricos, e giram, e volvem, e revolvem, approximando-se cada vez mais
de frei Guido; e approximando-se cada
vez mais vém as músicas de toada
esquisita, e mais fortes, mais capitosas se
tornam as essencias esparsas pelo ar...
É sonho? é delirio da mente enferma?
— pergunta-se o moço frade; e eis o que
elle vê ainda para mais pasmar e benzerse.
São mulheres, uma legião incalculavel
de mulheres, as que sacodem essas
lámpadas de todas as córes; e do grupo
encantado, que sobre a neve dansa em
movimentos vertiginosos, vêm as
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melodias, e os intensos, raros aromas.
E as mulheres são jovens e bellas, de
varios typos, de raças diversas; e as
comas louras, castanhas, ruivas, negras,
esvoaçam em desordem, desnastradas
pela brisa; e os olhos pretos, pardos,
azues e verdes, fulgem como estrellas aos
pares em noite escura: e os pés ligeiros,
como alados, mal tocam o chão, tanto é
veloz o compasso da dansa; e as
vestuarios fluctuantes de musselina
diaphana, coalhados de pedrarias finas,
mal encobrem as fornias admiraveis. E,
emquanto umas bailam de mãos dadas,
cantando rimances e villancicos, outras
com arte perfeita tocam diversos
instrurnentos, harpas e cítharas, psalterios
e alaúdes, mandoras e guzlas, sambucas e
atabales, pífanos e pandeiros...
Em um momento, sem dar por isso,
frei Guido se vê rodeado do todas ellas;
bailam-lhe em torno com tal rapidez que
elle não pode distinguir-lhes as feições.
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São apenas figuras indecisas, envoltas
numa sorte de nevoeiro, que volteara,
volteara, e não acabam de voltear. E os
sons dos múltiplos instrumentos se
alteam mais vibrantes, e os perfumes se
condensam em nuvens como de incenso e
myrrha. E o joven monge sente-se
aturdido e tonto, e vacilla como quem vae
cahir sem consciencia.
Cessa. porém, o bailado infernal. E
então, de entre aquella multidão de
mulheres formosas, vindas da Grecia, da
Syria, da Lybia, da Judéa, sae a mais
formosa de todas, e acercando-se do
frade, lhe diz com voz maviosa — Vem
comnosco, vem, Guido. És moço e estás
perdendo sandiamente a tua mocidade.
Eh! Guido, deixa lá conventos e
eseapularios; deixa isso para mais tarde;
que sempre é tempo de raspar o cercilho
na cabeça. Pois o mundo tem tantos
folgares e deleites para darte, e tu te
sepultas em vida entre os anuros frios de
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um claustro? Anda, vem espairecer um
tanto em liberdade; cerra de vez com os
seus broches de prata a Theologia e o
livro de Horas.
— Mulher
—
respondeu
elle
friamente — são moucos meus ouvidos
para as tuas propostas insensatas. Vae-te
de minha vista, some-te com as tuas
companheiras malditas! Eu sei bem o que
perdi e o que espero ganhar. Não serás tu
quem me ensine o modo como me
cumpre viver. Nem me sobra tempo para
argumentar debalde comtigo, que sou
mandado ao mosteiro de São Bento, e
devo lá estar amanhan.
— Oh! Guido! pois pódes tu crer em
tamanha parvoice? Não percebes que
mofaram de ti como de uma criança? O
mosteiro de que fallas é tão remoto que
necessitarias mais de um mez para chegar
lá, viajando a pé como viajas. O guardião
quiz humilhar-te com esse escarneo
indigno. Vinga-te d'elle segundo convem
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ao pundonor de um homem que se preza!
Vem comnosco! Serás feliz: tua
existencia correrá toda em prazeres sem
sombra de pensamentos merencorios. E
provarás,
Guido,
os
divinos
encantamentos do amor... Vem amar,
vem a meus braços! Vê como eu sou
moça e bella...
E os seus labios se entreabriam num
sorriso mais que angelical; e mais que as
pedrarias finas semeadas na sua
chlámyde de musselina diáphana, lhe
resplandeciam sobre os negros cabellos
os grandes olhos egualmente negros.
Frei Guido limitou-se a erguer os seus,
rasos de lágrimas, para o ceu, erguendo
tambem as magras mãos, em postura
supplicante; e sem pronunciar palavra, iase afastando da mulher tentadora. Mas
esta, rapidamente, agarrou-lhe os
pulsos, quiz beijar-lhe o rosto; e as outras,
como alcatéa de lobos famintos sobre
indefêsa prêa, investiram todas contra
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elle num instante.
Indignado de tal sacrilegio, ao
contacto d'esses corpos impuros com o seu
corpo inviolavel de ungido de Deus,
frei Guido debateu-se heroicamente, repelliu de si as hetairas diabolicas; e,
invocando o nome de Jesus, e
persignando-se muitas vezes, correu
espavorido pelo campo fóra...

4.
Correndo a bom correr, divisou as
torres esguias de um templo góthico,
que se aprumavam no fundo alvacento
do ceu. Os sinos tangiam, tangiam lindamente, no meio da noite. As tres
largas portas da cathedral estavam de
par em par abertas; por ellas, e atravez
dos vitraes ornados de imagens e
florões, viam-se brilhar milhares de
tochas, dando uma claridade festiva
como deve ser a do Paraiso.
E um cortejo immenso sahia do templo
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a passos lentos, alumiado por muitos
brandões e lanternas; e entre as solemnes
harmonias dos hymnos litúrgicos,
adiantava-se pelos caminhos brancos de
neve sob o luar mortiço. Era um luzido
e pomposo préstito. Vinham á frente
as sólitas confrarias com seus hábitos de
differentes cores e feitios; vinham
depois galhardas companhias de homens
d'armas, arautos e passavantes;
seguia-se numeroso clero secular e
regular; e finalmente, carregado por
infanções e cavalleiros de mui fidalga
nascença, o vasto pallio de tela d'ouro.
Debaixo d'elle, quatro nobres varletes,
magnificamente vestidos, sustinham nas
mãos os symbolos e emblemas da mais
alta dignidade ecclesiástica; o primeiro
trazia uma mitra cravejada de gemmas, o
segundo um chapeu vermelho de largas
abas com borlas pendentes que
arrastavam pelo chão, o terceiro grossas
chaves de prata sobre almofada de
terciopelo, o último empunhava o báculo
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pastoral, ponderoso e finamente lavrado.
E a procissão se dirigia para frei
Unido, que, de admirado, não sabia que
pensar; e já o cercavam, de um lado e de
outro, as alas das confrarias e do clero,
até que a gente do pallio parou diante
d'elle. Então, separaram-se da turba tres
homens, que pelos trajes e ademanes se
conhecia serem de elevada graduação: —
Eu sou o arcediago d'esta veneravel Sé —
disse um, apresentando-lhe a mitra e o
báculo. — A fama de vossas virtudes e
de vosso muito saber chegou até nós.
Venho em nome dos padres e do povo
saudar-vos como bispo d'esta diocese. A
eleição que fizemos foi approvada pelo
Summo Pontífice; e o Imperador está
concorde. Assim a vós prestamos
obediencia, e protestamos defender até a
morte a vossa autoridade.
— Eu sou legado do Santo Padre de
Roma — disse outro, pondo-lhe ante os
olhos o chapeu vermelho de largas abas.
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— Elle vos tem ha muito em alto
conceito, e determinou dar-vos a mais
valiosa recompensa que da sua
munificencia depende. Por isso, de sua
parte vos offereço o chapeu cardinalicio e
a magna capa de púrpura. Ave, príncipe
da Igreja!
E o terceiro disse (esse, de edade
provecta, era o vidama, ou governador
d'aquellas terras): — A mim me cabe,
Dom Guido, entregar-vos as chaves do
castello vizinho: pois, conforme deveis
de saber, o bispo desta Sé é barão e conde
do Imperio, e exerce dominio feudal
sobre o castello e as villas fronteiras,
tendo
a
seu
mando
hostes
numerosíssimas. — Assim fallando,
apontava para um vasto solar, que a
pouca distancia da cathedral demorava, e
tinha, com os seus muros negros e
ameiados, carrancudo aspecto, como
temerosa fortaleza que era. Dispostos ao
longo das barreiras estavam servos e
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vassallos, donzeis, escanções, estribeiros,
bucellarios, monteadores com seus
falcões e nebris, lebreus e podengos.
Nem taltava o costumado jogral, agitando
o seu sceptro de guizos, fazendo toda a
sorte de momos e visagens.
— Aqui vos juramos, senhor, preito e
menagem! — ajuntou, curvando-se, o
vidama.
— Escusaes de o jurar — disse frei
Guido serenamente. — Eu não quero ser
bispo, nem cardeal, nem senhor de
castellos e villas. Levae a outrem taes
cargos; são rudes em demasia para os
meus fracos hombros. Eu não passo de
pobre religioso, cuja só ambição é servir
a Deus obscuramente, e prestar
obediencia aos superiores. O Santo Padre
de Roma é assás bom para não querer
esmagar-me sob o fardo da mitra e da
púrpura. Mas se a todo o transe lhe
aprouvesse impor-me tão duro sacrificio,
não a mim, mas ao guardião do meu
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convento mandaria lettras ou mensageiros.
— Senhor — exclamou o nobre
vidama. — Não é de monges rezadores
que a Egreja e o Imperio precisam hoje; é
de bispos guerreiros e denodados, que
defendam o Occidente, e façam recuar a
mourisma refece de Mafoma!
— Frei Guido — murmurou-lhe
baixindo ao ouvido o que se intitulava
legado apostólico — aceitae, por quem
sois, o chapeu e o báculo! Lembrae-vos
de que podeis ser Papa um dia e reger
inteira a Christandade?
— De tal me guarde o Todo Poderoso
— replicou o monge. — Deixae-me ir,
que o meu rumo é outro. Vou-me ao
mosteiro de São Bento, como me fui
ordenado...

5.
Já ficavam muito para traz o solar e o
templo góthico. e fiei Guido continuava
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em paz a sua jornada, quando um
desconhecido se chegou a elle, e puxoulhe de leve a manga do hábito: — Quanto
vos prezo e venero, varão insigne entre os
insignes! Bem andastes em recusar
aquellas honrarias. Para homens de
summo engenho, como vós, nada valem
vaidades e ouropeis, e são cargos difficeis
de levar os grandes títulos.
— Quem sois vós? — perguntou o
frade, e da cabeça aos pés o mirava. Era
um velho de longas barbas alvas,
embrulhado numa especie de túnica
cinzenta e grossa; escondia as cans sob
uma ampla fota da mesma tela.
— Sou cultor da sciencia, frei Guido;
busco na terra e na esphera azul o
segredo íntimo das coisas. No estudo da
natureza. ponderando os factos e
investigando as leis, eu attingi verdades
nunca antes sonhadas. Sou perspicaz
tambem em penetrar o coração humano.
Que é, comparado a mim, Hermes o
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egypcio? Que é o rei Salomão? Que são
os philósophos gregos? Eu vou muito
mais longe, muito mais longe.
— Bella e nobre coisa é a sciencia —
disse frei Guido, como em sonho. — E se
ha bem que eu ambicione após a salvação
da minha alma, esse é de certo...
— Pois se desejaes possuil-o, vinde
commigo, fazei-vos meu discípulo, e
num dia, num só dia, eu vos transmittirei
quando aprendi.
O Diabo pensava com razão que essa
tentação era a mais forte, e por isso a
deixara para o fim. Mas frei Guido
tornou, muito calmo: — Se em outra
occasião me desseis conselho tão
excellente, eu pediria licença ao guardião
para acompanhar-vos. Mas agora não
posso, que devo ir para o mosteiro de São
Bento sem me desviar d'esse rumo...
— Mas um dia só, que importa um
dia? descobrir o mysterio dos astros, as
propriedades das plantas, os nunca vistos
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thesouros da alchimia não vos compensa
isso tudo de tão pequena demora
— Vós que tudo conheceis, lestes sem
dúvida a Escriptura Sagrada. Recordaevos do que lá se diz: O principio da
sabedoria é o temor de Deus. Initium
sapientiae timor Domini. Eu vou ao
mosteiro de São Bento...

6.
Numa encruzilhada, um grupo de
vagabundos assaltou o monge. Dir-seiam ladrões; eram apenas mendigos.
— Frei Guido! — disse um — vêde
como sou coxo. Já caminhei muito, e
preciso de caminhar ainda o dôbro. Não
tenho um bordão em que me arrime.
Frei Guido deu-lhe o bordão de
viagem.
— Frei Guido! — disse outro —
soccorrei-me! Tenho os pés ferido de
espinhos e cortado das neves.
Frei Guido desatou as correias das
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suas sandalias e calçou-lh'as.
— Frei Guido! — disse outro ainda —
estou tiritando, e não tenho nem uma
capa velha com que me cubra!
Frei Guido despojou-se do proprio
manto e abrigou-o nelle.
O frio era agudissimo; mas o bom
religioso ia tão abrasado de caridade e
amor divino, que não o sentia.
— Frei Guido! — gemeram muitas
vozes a um tempo — Temos fome! Daenos um bocado de pão!
Ahi o monge, pela primeira vez nessa
noite, tendo desprezado com alegria todas
as grandezas do mundo, ficou triste por
não ter trazido comsigo nem um bocado
de pão na sacola.
Os mendigos foram-se; e frei Guido,
tendo-se sentado uni momento para
descansar numa pedra da estrada,
adormeceu sem dar por isso.

7.
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Quando acordou, ia nascer o sol;
brilhava límpido o ceu, sem nuvem
alguma, e as tintas da aurora o alindavam.
Frei Guido olhou assombrado ao redor de
si. Estava num leito de flores. Rosas
brancas, vermelhas, amarellas, haviam
nascido no meio da neve. E andorinhas
chilreavam, voando rápidas, em bandos.
No cimo de uma collina próxima, o
enorme vulto do mosteiro de São Bento
apparecia distintamente.
Então frei Guido conheceu quanto a
sua virtude fôra agradavel a Deus, que
assim o trouxera milagrosamente ao seu
destino, e fizera florir junto d'elle a
Primavera em pleno Inverno...

–––––
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II.
DIDO
––––

N

atelier, onde a luz
matinal de Maio entra, vasta e
egual, pela galeria envidraçada, Elio
Doria, o grande pintor, passeia
impaciente, a passos nervosos, fumando
cigarros após cigarros. A luz, maga
sapiente, habituada a ser dia a dia a vida e
a alma das coisas para os mil salões de
estudo que ha em Roma, espraia-se
harmonicamente por este ambiente
familiar, embebe-lhe cada partícula
minima em tons fundidos com perfeita
graça, e, tocando todos os objectos,
O GRANDE
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destaca de cada um o seu colorido
significativo. Quando ella se pousa sobre
os paineis e esboços de tintas variadas
que enchem as paredes, as estatuetas de
mármore e bronze que, pelos cantos, em
alvuras cándidas ou em baços reflexos
mouriscos lhe respondem, os vasos de
faiança florentina, tão airosos, realçados
por hastes esguias de lilazes ou tufos
setinosos de hortensias, os chales de
Manila e os antigos brocados sicilianos
que em macias ou rígidas dobras pendem
sobre o biombo, parece ter dedos de fada
affeitos a enfeitar palacios das Mil e uma
Noites, ou simplesmente mãos cariciosas
de amante a preparar o ninho para o seu
amado...
Mas nisso não attenta Elio; o seu
cuidado se divide entre a galeria
envidraçada por onde, de minuto a
minuto, espia para a rua, e o grande
quadro, terminado ou quasi, que, sobre o
cavallete, occupa o sítio mais claro do
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aposento. Ao pé, estão os pinceis e a
palheta, atirados em desordem, como
num movimento de raiva. E é um
magnífico e maravilhoso quadro, aquelle!
Que representa? não se sabe. Vê-se que é
uma mulher de formosura immortal. Não
basta isso? Elio Doria não deu título á sua
obra. O titulo está nella mesma. É uma
mulher nua, mas casta; firme e doce de
linhas, não magra, mas de corpo fino, de
cabeça altiva e rosto oval puríssimo, de
longo pescoço e longa cintura, de pulsos
e tornozellos lyrialmente afilados; a pelle
é branca, menos lactea que eburnea, e os
cabellos, de um louro afogueado, crespos,
ponderosos, cahem-lhe pelos hombros e
se esparzem sobre a rocha em que ella
está sentada, com os pés banhados
submissamente pela agua de uni riacho; a
mão esquerda descansa no regaço; a
direita ergue um ramo d'aquellas flores
campestres de felpa, que com um o sôpro
se destroem. Tem os olhos fitos nellas, e
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em alguns fios soltos que já voam pelo
ar; os olhos, de raro matiz, roxos, de
amethysta pura, que pela sua gravidade
magnética de fascinação corrigem o que a
bocca mostra de demasiado riso... A
atmosphera que a envolve não é
certamente
italiana,
nem
do
Renascimento; não ostenta a limpidez de
um ceu de Raphael, ou a triumphal orgia
de esplendores de um Paolo Veronese.
Aquelle fundo nebuloso e crepuscular, de
anciosa melancholia cheia de aspirações,
nasce de uma imaginação moderna, e faz
de propósito mais vagos os contornos
d'esse corpo para augmentar-lhe o poder
suggestivo de symbolo...
Elio pára ainda uma vez com a face
unida á galeria envidraçada, e volta-se
para dentro de um salto. Já se ouvem
passos pela escada. A porta se abre. Esta
mulher que appareceu, de chapeis de
palha malteza com papoulas, veu branco
de pingos negros, vestido azul-marinho,
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um ramo de cravos rubros no seio e luvas
côr de pérola, sacudindo rapidamente
uma sombrinha de rendas, é, não ha
dúvida, a mulher do quadro. Menos ideal,
um pouco? mais forma e menos alma,
talvez? mas é ella mesma. Com palavras
breves retribue as saudações do pintor; e
logo, bruscamente: — Tenho pressa,
hoje. Comecemos já. — E, passando para
detraz do biombo, emquanto Elio, com
gestos febris, apparelha as tintas,
reapparece, momentos depois, despida.
Que
sem-ceremonia!
que
naturalidade! Vé-se bem, entretanto, que
ella não é, não pode ser, um modelo
vulgar. uma d'essas bonitas profissionaes,
que frequentam a via Margutta ou o
Palacio do Papa Julio, e estão sempre á
disposição dos artistas. Não, certo. É uma
―original‖ — assim a julgam quantos a
praticam — uma cantora 1ýrica célebre
ainda mais pela belleza rara que pela voz
de soprano absoluto, amiga dos pintores e
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esculptores de maior fama. Da sua
historia íntima sabe-se pouco; sabe-se
que o seu primeiro amante foi um
escriptor divino — philósopho e poeta de
alto vôo — que pereceu mysteriosamente
num duello. Tendo-a conhecido muito
joven, pôde educar-lhe o espírito na
convivencia de quasi dez annos; deu-lhe
noções não vulgares, o gôsto dos livros e
das ideas, um modo elegante e fino de
exprimir-se; e sobretudo, a convicção de
que só o prestigio soberano da arte
garante immutavel e eterna juventude á
precaria formosura humana. Por isso,
espontaneamente, Musa adoradora da sua
propria sublimidade — depois de ter
inspirado carmes augustos áquella alma
sublime — continua a fazer do seu
peregrino corpo um estímulo superior
para a inspiração dos Escolhidos! O seu
impudor, de que outras mulheres mais
libertinas se escandalizam, não é o de
uma hetaira que reclama brutalidades de

–— 197 ––

devassidão; é o de uma excepcional
creatura, que, convicta de ser sem defeito,
pede aos artistas as serenas apotheoses de
que se julga digna.
É o impudor de Paulina Borghese
metamorphoseada em Venus pelo
escôpro de Canova. Muitos ateliers de
Roma têm visto cahir-lhe aos pés os
velludos, os chamalotes, as cambraias, as
musselinas, os pontos de Alençon e de
Inglaterra que lhe escondem as arcanas
seducções, e brilhar ao sol aquella nudez
rutilante, como a de Phrynéa diante dos
juizes austeros. Nos Salões de Pariz e de
Londres, quantas vezes, no primeiro
plano de uma tela, no relevo incorruptivel
de uma estatua, tem ella dominado,
conquistado a alma das multidões, que
ascende ás suas aras em applausos
fragorosos! Diana, Aphrodite, Egeria,
Laïs, Sappho, Cleópatra, quantas regias
figuras femininas da fábula e da historia
encontram nella, graças ao carinho da
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natureza o ao esforço pujante dos
mestres, a sua definitiva encarnação em
face da posteridade! Assim ella obtem
para a sua imagem — sonho magno de
uma ambição invencivel! — as honras
públicas que obteria para si mesma se
vivesse, ha tres mil annos, na Héllade! E
sabe, sabe com orgulho que é immortal!...
Mas a todas as. obras que tem feito
nascer, numa abundancia digna do seu
esplendor, ella prefere o quadro de Elio,
quasi prompto já. Em outros é uma
deusa, uma nympha, uma heroina, e o
valor da creação não vem só d'ella, mas
tambem de nomes consagrados pelos
séculos. Aqui é ella, ella realmente e
exclusivamente, a incomparavel Dido —
não a da Eneida, mas a sua moderna e
mais feliz rival, que lhe tomou o nome
clássico, por achar banal o seu de Judith,
banal como o Ghetto de que é oriunda...
— Elio! — exclama, já na sua postura
de modêlo — acabaremos hoje este
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quadro? Concluido, está. Que lhe falta?
— Hoje ainda não — ainda não...
mais alguns dias...
— Estás lento, lentíssimo! Ha oito
mezes que trabalhas — nesta só figura!
— Mas que figura!
— Ah! não. Tu andas preguiçoso
agora... Cuidado com a preguiça!
— Contemplo!
— Cuidado com a contemplação Ella
é ruim, é damnosa, na vida de um artista.
Produzir — produzir!
Um longo silencio pairou entre elles.
Os lilazes davam grandes perfumes.
— Contemplo-te, a ti. Comprehendes
agora
— Peor ainda. Para que me
contemplas? Para perpetuar a minha presença numa obra que desafie o tempo.
Senso, é absurdo. O meu valor, para ti, é
este; não deve ser outro...
— Não. Contemplar-te é mais, vale
mais, para mim proprio, e para a
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harmonia do universo, que todas as obras
que eu pudesse crear, fossem ellas
embora...
— Tu, a harmonia do universo! Oh!
presumpçoso consorcio!
— Contemplar-te! Ver em ti a
Perfeição mesma; absorver neste êxtasi
immoto, por ti, o que tantos milhões de
elementos
combinados
desde
os
princípios do Génesis puzeram em ti de
Divino... absorvel-o e identifical-o com o
meu ser e guardal-o commigo até a
morte, avaramente... pois isso não
importa mais á minha alma, e ao concêrto
magnífico dos orbes para os quaes, no
espaço e no tempo, a lei suprema, sendo a
da Sabedoria, e por isso mesmo a da
Belleza... que uma cópia miseravel e
inferior...?
— Tu divagas! Tu declamas! e te
calumnias....
— Não divago. Não declamo. A
minha linguagem é exaltada e lýrica; é a

–— 201 ––

linguagem natural do meu espírito neste
momento. Neste gôso ardente, neste furor
sagrado, me ascendes cada vez que te
vejo e te sinto. Calei-me, diante de ti,
trabalhando, semanas e mezes inteiros.
Mas no meu silencio adorativo havia
exclamações como estas, hymnos de
enthusiasmo como estes... Eu os abafei
em mim; de abafal-os, certo, alguma
cousa me estalou no peito...
— E o quadro soberbo que fizeste
num tal periodo de emoção e poesia, tu o
desdenhas, tratando-o de cópia miseravel
e inferior... É o melhor dos teus quadros,
e tu, affirmam-no os que o podem
affirmar, és um homem de genio!
— O melhor dos meus quadros, sim,
incomparavelmente o melhor. E infame
seria, se assim não fosse. Por elle
renuncio aos outros todos. Que é este
quadro, porém, ao pé de ti? Dize, que é?
Eu sou um homem de genio, talvez; mas
não sou um Deus! E só um Deus te
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poderia conceber na sua mente sem
sombras! Dirás que nesta imagem, brilha
toda a nobreza do teu aspecto? Brilha;
mas não palpita, não se move, não vive.
Estes são os teus cabellos bastos de cobre
novo; mas vê se posso enfiar os dedos
por esta camada espessa, gosar-lhes o
electrizante
contacto,
desnastral-os,
desfial-os, como novellos de seda frouxa.
Estes são os teus olhos de amethysta; têm
pontos
luminosos,
mas
fixos,
imumutaveis; quando, quando scintillarão
como os verdadeiros, quando exprimirão
todas as variedades do enternecimento,
do desdem, da cólera e do desejo, com os
cambiantes do iris e o mover das
pálpebras? Esta é a tua bocca; sorri; mas
não falla; não respira; não beija. Estas são
as tuas espaduas, estes os teus seios, estes
os teus braços, esta a tua deliciosa
cintura, é este o teu corpo todo! Mas
apalpa-o. Sentirás a aspereza da tela, o
grosseiro das tintas esparsas e
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resequidas... em vez da macia frescura,
das pennugens melindrosas, dos narcisos
e das rosas flagrantes d'essa pelle tua.
Onde está o calor do sangue que circula?
Onde estão os frémitos dos nervos
vibrateis? onde a pressão inquieta dos
dedos capazes de modelar uma vida, um
destino? onde o pulsar do coração
profundo, capaz de devorar com fauces
leoninas a mocidade de tantos homens?...
Dido fitava-o com as pupillas
dilatadas de assombro. Elio, naquelle
delirio crescente, parecia-lhe louco. E
elle, arquejante, com um desvairamento
extático na face pállida, proseguia:
— Aquella és tu? Não. É um instante
da tua existencia, e todos os instantes da
tua existencia são egualmente bellos. É
um aspecto breve do teu ser — é um
gesto apenas! E cada um dos teus gestos,
semelhantes
aos
movimentos
scintillatorios de um astro, mereceria ser
fixado imperecivelmente na tela e no
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mármore, para enlevo das gerações que
hão-de nascer!... Ah! eu não descobri o
segredo d'aquelle pintor, inventado por
Pöe no seu conto sinistro, que fazia o
retrato de uma formosa e adorada mulher
— um retrato de semelhança perfeita e de
alma portentosa.
Mas a vida do proprio modelo era o
preço de tal milagre; cada traço novo que
resplandecia no painel era um pedaço de
vida que se arrancava á peregrina
creatura... que expirou na mesma hora em
que o retrato se concluiu. Eu não descobri
aquelle segredo — e que o descobrisse!
Com horror e furor o repelliria. Um
momento só da tua triumphal juventude
importa mais que a immortalidade e a
gloria...
— Não és lógico — interrompeu ella
placidamente. — O culto da arte, como
eu o entendo, na sua mais alta
integridade, implica um egoismo
superior, que não é odioso, nem
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censuravel, por que se funda em
conceitos quasi religiosos. Por que fallas
assim? Não podes ser sincero... Tu, o
mais artista entre os artistas...
— E tu, ó mulher a mais glacial entre
as mulheres glaciaes, tu só vês em mim
um artista! Não sabes que um artista é um
homem? não sabes que pela mesma
agudeza excepcional das suas emoções
está mais indeféso que os outros diante
dos golpes com que a sorte fere o
homem? Ah! como que acreditas ainda
no velho preconceito: a arte é a
impassibilidade...
— Sim, eu penso que a arte deve ser o
abandono das importunas emoções pessoaes, a acquisição de um espírito universal e infinitamente variavel, que mude de
objecto como o pássaro muda de pennas,
a árvore de folhas, a borboleta de envólucro, segundo as conveniencias do seu trabalho inviolavel. Eu, por exemplo, quando sou Valentina nos Huguenotes, Mar-
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garida no Fausto, Elsa no Lohengrin,
Desdémona no Othelo, Mimi na Bohemia, não sou mais nada, mais nada me
interessa; se os espectadores applaudem,
fremem de enthusiasmo, choram de ternura, muita graça teria que me viesse alguem dizer: És tu que assim os arrebatas!
Não sou eu; é a personagem de uma ópera...
— Ah! como o teu espírito vae alto,
hoje! Dir-se-ia que o Iniciador sublime
falla pelos teus labios... Foi elle, responde, foi elle que te ensinou tudo isso... —
observou Elio melancholicamente.
— Foi elle que tudo me ensinou — e
uma sombra de passageira tristeza velou
o semblante de Dido. — Ah! se a sua alma, do outro mundo, me accusa de ingratidão!... As vezes, ponho-me a cogitar em
como fôra diversa a minha vida, se elle
não tivesse desapparecido... ou se, tendoo perdido, eu me conservasse fiel á minha
primeira alliança... Mas elle mesmo tal
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não esperava de mim, nem mo exigia...
Ao menos, nunca o enganei, até que me
expirou nos braços. O resto... era Destino. E contra o Destino...
— Ah! para aquelle com quem aprendeste a amar, não eras nem Elsa, nem
Desdémona... eras Dido, simplesmente...
Se ao menos o tiveras sido para elle só!
Mas para outros tambem...
— Para alguns outros...
— Mas para mim...
— Para ti. Elio, não sou, não quero,
não devo ser, senão o original d'aquelle
quadro estupendo.
— Inutilmente o desejas! Para mim.
mais que para nenhum outro, tu és Lido,
tu és aquella que se encontra só uma vez
na terra, quando sôa a hora fàtidica, predestinada desde o comêço do mundo! Eu
te amo como ninguem te amou, como
ninguem te amará. Ah! tu suppunhas que
eu havia de estar aqui mezes e mezes diante do teu corpo 1yrial e soberano, de
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uma brancura mate de chalcedonia, sem
que os encantos d'elle me passassem da
retina ao coração; que eu havia de respirar o teu hálito, que sabe à uva e á maçan
do campo toscano, seio me embriagar
com o seu aroma, sem o sentir mesmo na
tua ausencia, a impedir-me o somno e a
atormentar-me a vigilia! Que esperavas
então de mim? Que eu fosse uma bruta
pedra sem nervos, nem sangue... O proprio Apelles, lembra-te, se enamorou de
Campaspe... e Alexandre, que bem a prezava, privou-se d'ella, e lh'a deu...
Dido fez um breve gesto de desánimo
um pouco irritado, como diante de uma
criança opiniática, á quem tentasse dissuadir de uma idea fixa.
— Outros artistas, Elio, me tiveram
assim para os seus quadros e estátuas, e
só consideraram em mim o modelo —
modelo mais fino, mais escolhido que os
do costume, mas modelo emfim.
— E tu não os desprezas? Imbecis, in-
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vertebrados moraes!...
— Outros me divertiam durante as
posturas, com ephémeros madrigaes, gentis galanteios sem consequencias...
Elle riu amargamente, crispando as
mãos.
— Galanteios a ti! galanteios levianos,
tolos, vulgares, sem sinceridade e sem
paixão! E a magestade da tua formosura
não se offendeu! Tu, sorrias, porventura,
e te deleitavas...
— Tu, entretanto, por todo este tempo,
me pareceste de uma frieza absoluta. Eu
tinha-te, por isso, em alto conceito. Nunca uma palavra de si Aplica ou de
seducção; sempre conversas graves, com
voz grave — e uma tenacidade no trabalho!
— É que não vias, não vias; que vias
tu então? A timidez — indício de um encantamento profundo — me tolhia as
confissões, obrigava-me a conter em silencio a enorme catadupa de gritos e ge-
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midos, que me borbulhava na garganta,
suffocando-me. Tu não reparavas no tremor tacteante e gélido dos meus dedos,
quando te tocavam para aperfeiçoar detalhes de attitude; nos choques repentinos
que os sacudiam, quando, para te offerecer uma flor, para te dizer adeus, elles se
encostavam aos teus... nem nas olheiras
das minhas insomnias, na lividez do meu
rosto consumido, no queimor da febre
que me crestava a fronte, e os labios...
Tudo isso escapava á tua indifferença hierática... Ah! este quadro não custará a
vida ao modelo, como o da novella de
Pöe; custará a vida ao pintor!
— Elio Doria! — disse a mulher com
tom firme, e destacando cada syllaba —
Eu não te amo!
Um raio de sol, descendo-lhe de muito
alto sobre a cabeça, mas sem lhe ferir directamente as feições, que permaneciam
em relativa penumbra, dava-lhes uma doçura acolhedora, quasi humilde, que con-
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trastava com a extranha energia da sua
palavra, e lhe augmentava a aspereza hostil.
— Eu bem o sabia, bem o adivinhava!
Esta sêcca e dura palavra, sem uma precaução que a mitigue, sem um afago,
mentiroso embora, que a vele, é o premio
cínico do meu longo labor, e da minha
muda adoração! Eu dou-te a immortalidade — e tu me matas!
— Prefiro não te enganar — prova de
que te respeito. Ao menos d'este modo,
cortando de um golpe os vínculos que te
escravisam, abro o caminho a uma cura
radical. Pela arte resurgirás. Ella ha-de
conceder-te o esquecimento e a saude...
— Phrases! phrases! nada mais que
phrases... como se eu fosse um menino
doente a quem quizesses fazer beber uni
remédio amargo. Com o desespero, que
rompe violento o equilibrio da mente, a
arte não se allia... A arte é a paz activa,
ou pelo menos a dor alada... A paz, perdi-
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a para sempre, e a minha dor arrasta-se
pela terra, como os reptis.
— Elio Doria! — repetiu Dido, imperturbavel — eu não te amo! Admiro-te,
sim, como um dos grandes artistas d'este
século. Mas não te amo... não depende de
mim... não te posso amar.
— A outros, bem mais obscuros. bem
mais fracos artistas, amaste. Sei a quantos, sei-lhes os nomes; conheço-te a
chrónica... — ajuntou elle, acerbamente,
torcendo a bocca num sarcasmo de fel.
— Agora me insultas. Seja. Amei a
outros (sou livre, respondo por mim),
amei-os, por que os escolhi espontaneamente; por que me agradavam, por que os
desejei para mim... não para enxugar lágrimas pueris, ou abafar lamentações importunas!
— Perdôa! perdôa!
E ella, abrandando-se, com um pezar
quasi supplicante na voz:
— Sou culpada, se a tua gloria, offus-
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cando-me a vista, não me encadeou o coração? Ah! caro, o amor não nasce do
deslumbramento, mas do enternecimento.
Da compaixão, ás vezes. Eu sempre te
conheci no fastigio do renome e da fortuna, soberbo de saude e talento, sem um
obstáculo no caminho, sem uma ferida na
carne ou na alma... Em que te seria eu
necessaria? nem o superfluo te faltava. A
outros, infelizes acaso e maltratados da
sorte, foi a piedade que me conduziu; e,
pela piedade, os amei.
— E agora, não tens a teus pés um
homem mísero, mais infeliz que todos
esses teus infelizes? Vês? o grande artista, o artista rico e universalmente acclamado, aqui o tens a teus pés, despido das
externas vaidades com que o mundo se
embae; ellas me servem só para mostrar
que é duplamente desgraçado quem o é
entre todas as apparencias da ventura...
Por que não me amas, pois?
— É tarde, tarde demais... a outra im-
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pressão é mais forte... — murmurou ella,
quasi imperceptivelmente... E logo, exaltando-se
— Queres que me entregue a ti sem te
amar? Eu não te amo. Queres?
— Não! não!
— Então?
Até alli, Dido se conservara, sem alteração sensivel, na postura repousada e
harmoniosa de linhas, em que o quadro a
reproduzia. Elio, soluçando, atirou-se-lhe
de bruços aos pés; e implorava: Ama-me!
ama-me!
As suas mãos, crispadas, agarravamlhe os tornozellos, como grilhões, apertando-os convulsivamente, magoando-os,
marcando— os de nódoas roxas. Ella, assustada, de um salto, levantou-se, fugiu; e
como a estranheza da scena quasi trágica
lhe desafinara subitamente os nervos,
poz-se a rir, de um riso agudo, estridente,
involuntario, irreprimivel, que se affigurou a Elio, por uma impressão erronea
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mas natural, riso de escarneo.
Aquelle movimento rápido de moça
assustada, destruindo-lhe a hierática attitude de ídolo, tornando-a mais accessivel
em seu simples aspecto familiar, incitaria
talvez o pintor a insistir ainda, a tentar
vencei-a, não pela violencia de certo, mas
pelo atordoamento voluptuoso. Esse riso
desfaçado, porém, assassinava para sempre a sua esperança e a sua illusão.
Elio, cego de raiva e humilhado, abriu
a porta com furia, desceu as escadas a
correr, deixando Dido sósinha. Esta, ainda despida, veio para diante do quadro, e,
cruzando os braços, o contemplava. A
luz, quasi meridiana já, sumptuosamente
incendiava as vidraças da galeria, semeava faiscas encandecentes e placas de ouro
rubro pelas paredes altas do atelier, pelas
estatuas de mármore e bronze, pelos vasos esbeltos de faiança florentina, onde as
hortensias e os lilazes se dilatavam com
luxuria, pelos chales de Manila orlados
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de franjas longas, pelos antigos brocados
sicilianos recamados de prata em desenhos extravagantes. Os regios cabellos
fulvos de Dido scintillavam, numa espessura copiosa de trepadeiras, sobre o seu
corpo ―de uma brancura mate de chalcedonia,‖ até os joelhos. Os olhos de amethysta fulgiram de júbilo:
— O quadro está concluido — disse
ella — a minha gloria é inatacavel diante
do mundo!
E, emquanto, por traz do biombo, se
vestia para sahir, a sua voz alta e pura de
cotovia cantava o Hymno do Sol, da nova
ópera Iris:
Son Io! son Io la Vita!
Son la Beltà infinita...
Amate, son l'Amor!

—––
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III.
A YARA
–––1.

Affonso acordou, aos
Q primeirosDomalbores
do sol nado apeUANDO

nas, procurou debalde o guia, que horas
antes se deitara para dormir a poucos passos d'elle. — Andará caçando por ahi —
pensou o explorador — ou terá ido prover-se de agua, colher côcos frescos para
a jornada. E com paciencia o aguardou
largo tempo, sob as ventarolas de uma
grande palmeira, arreando elle mesmo o
seu cavallo. Vendo que o indio não tor-
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nava, poz-se a correr pela matta, de um
lado e de outro, e aos gritos o chamava:
— Jatobá! Jatobá! — Bradou, vociferou
inutilmente: o tapuyo desleal fugira-lhe,
largara-o, num abandono covarde, entre a
espessura da floresta virgem.
Dom Affonso clamou com raiva: —
Culpa minha! culpa minha! — Bem o
haviam prevenido: que desconfiasse do
indio; que era temeridade aventurar-se só
com elle por essas brenhas bravas e desconhecidas. E revia na mente, furioso, a
estranha figura de Jatobá; era este um
perfeito typo da sua raça; baixo, grosso,
massudo, as bastas espaduas, os braços e
as pernas de compacta musculatura, tinham a íntegra robustez primitiva; as linhas flexiveis dos rins, os movimentos
ageis e felinos do dorso, faziam pensar
nas onças que sem ser presentidas avançam, e armam, de súbito, o bote; na cara
acobreada e lustrosa, que ralos fios de
barba mal ensombravam, os pequeninos
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olhos redondos como contas de missanga
luziam com finura matreira; e o risinho
que de contínuo lhe entreabria os beiços,
mostrando agudos dentes de anthropóphago, era de inspirar suspeita ao
mais ingenuo...
Mas Dom Affonso não quizera ouvir
conselhos; era moço e audaz, forte e
exhuberante. Os obstáculos o incitavam;
quanto mais arriscada a empreza, mais de
tental-o seria. Filho de fidalgos, neto de
heroes, sentindo crepitar nas veias o sangue dos antigos bandeirantes, ambicionava acções grandes; e onde acharia occasião para ellas, em época de paz e mercantilismo, sem uma bella guerra cheia de
surpresas e nobres scenas, retintim fino
de espadas, prolongado clangor de clarins, ribombar de canhões roucos, côres
vivas de uniformes e estandartes, sangue
a jorros pelo chão, uivos, gemidos, cantos
militares? Só, de certo, ignota e longinqua exploração lhe podia saciar a um
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tempo a sêde de saber e a curiosidade inquieta de aventuras. Na sua casa da cidade, em longas noites monótonas,
emquanto o pae fumava taciturno a um
canto, e a mãesinha e as irmans cosiam
ou bordavam ao redor da mesa que a velha lampada flamenga alumiava, o seu
pensamento andava por fóra; e mesmo
quando Dom Affonso apertava cariciosamente a mão da noiva, e lhe dizia cálidas ternuras mal contidas, ella descobrialhe o semblante algo ancioso, insatisfeito,
e lhe perguntava com angústia: Que tens?
que tens tu, que não és feliz? — Sou!
sou... respondia elle, mas de um modo
hesitante, que bem o desmentia... E, comtudo, a adorava. Mas, como Dom Quichote exaltara a imaginação com livros
de cavallaria, elle nutria a sua febre interior com livros de viagens e navegações.
O mar estava perto, elle da sua janella o
via, tão rutilante e azul! Mas o mar, canôas, lanchas, transatlânticos, couraçados
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o cruzavam em segurança; pilotos e capitães conheciam os contornos de cada rochedo, de cada banco de areia, e, quasi, o
capricho de cada onda; as travessias se
haviam tornado passeios banaes, o mar
era um animal domado... Para o outro lado, para lá, para dentro, ficava a floresta
mysteriosa e sagrada, que talvez nenhum
homem da sua raça desvirginara ainda; e
essa o attrahia, essa o chamava com voz
tão forte, quando o vento zoava nas copas
dos ipés e dos coqueiros, que de não acudir ao reclamo lhe vinha uma dôr profunda ao coração.
Quando Jatobá lhe apparecêra uma
tarde, dizendo-se nascido numa tribu de
indigenas, e trazido de lá por um missionario que o educara, contando-lhe os costumes e ritos primitivos, a vida das tabas,
os esconjuros dos pagés, as riquezas e
virtudes da flora, as caçadas de tigres e
tapyres, as pescas demoradas nos largos
rios, os combates renhidos ao som agudo
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das inubias e dos borés, Dom Affonso já
se não possuira mais; ávido de minucias,
passava horas a fio com o tapuyo, fazendo-lhe mil perguntas, ouvindo-o narrar as
suas proezas e outros episodios das
selvas; e, porfim, não se pôde conter propoz-lhe emprehender com elle a grande
viagem, e o indio accorreu pressuroso.
Vencendo a resistencia dos seus, que ficavam numa desolação chorosa, Dom Affonso partiu...
E depois de cinco dias atravez das
mattas, quando elle para voltar já não sabia o caminho, Jatobá fôra-se embora.
Oh! indio maldito! quem o pudera enforcar naquelle instante? E por que fugira?
por perversidade? pelo gôsto de fazel-o
morrer sósinho, extraviado no horror
d'essas brenhas que não guardariam nem
o echo dos seus derradeiros gemidos?
com o intento, porventura, de ir buscar os
seus irmãos de tribu, e entregal-o á voracidade assassina dos selvagens, para des-
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forra do mal que os brancos tinham feito
outrora áquella raça opprimida? Mas Jatobá nada lhe roubara; não carregara
comsigo as provisões, nem as armas...
talvez para dar-lhe ensejo de defender a
vida, lactando rudemente contra as settas
hervadas e os ponderosos tacapes? Heroismo obscuro e malsinado fôra esse;
heroismo sem gloria e sem ideal, que
nem uma lágrima de amigo celebraria; e
bem pobre consôlo seria para elle que a
tradição das tabas o perpetuasse-nos
hymnos bellicosos cantados em tôrno ao
poste do supplício, quando o verde licor
do cauim e o vinho espumoso do genipapo fazem delirar as gentes primitivas!...
E, agora, para onde ir? Dom Affonso
não tem a minima idea do rumo que lhe
convem: tudo é egualmente confuso para
os seus olhos inexpertos, naquella região
assombrosa e phantástica; e só para não
ficar passivamente immovel — só para
escutar ainda as insinuações d'essa ex-
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trema esperança que, mesmo em face da
morte, nunca nos abandona de todo —
vae vagueando ao acaso por azinhagas
reconditas e sinuosos atalhos, onde se
descobrem a espaços pégadas de feras
formidaveis...
Mas, a despeito do seu terror — terror
de quem, embora intrépido ante os perigos reaes, tem de aperceber-se miudamente contra todas as traições do Desconhecido, — a cada instante uma curiosidade intensa de artista o distrae da sua
medonha situação, e todos os sentidos se
lhe prendem áquelles quadros maravilhosos da floresta, que, mesmo em seus sonhos mais hardidos, elle não previra tão
bellos. Planuras se succedem a valles,
valles a collinas; e por toda a parte a Natureza passa, em transições incontaveis,
do robusto, do quasi brutal, ao infinitamente delicado e fragil. A vegetação rasteira, as cordas entrançadas dos cipós, as
nervudas raizes salientes, embaraçam de
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contínuo o caminho, enredam e constringem as patas do nobre tordilho corredor;
tapêtes de fofo musgo, alcatifas de frescas hervas bastas, onde a cáustica ortiga
se entrelaça ás inoffensivas samambaias,
forram o solo; erguem-se por todos os lados, aos grupos, columnas de varios estylos, lisas e lavradas, umas erectas e
perpendiculares ao chão, inclinadas outras ao peso das frondes e dos fructos; e
as copas das árvores gigantes, unindo-se
lá em cima, formando profundas e rumorosas cúpolas, só de longe em longe deixam divisar uma nesga de azul.
Mururés e jacarandás colossaes se
medem com delgadíssimos coqueiros a
jurema espinhosa abraça, sem a ferir, a
lisa jaboticabeira de fructos negríssimos;
os jambos de um moreno córado se casam ás flôres alvíssimas do cajá, e os bagos escarlates do merityzeiro ás favas
pretas da baunilha. que trepa pelos troncos rugosos; a Victoria Regia, triumphal
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soberana, expande a sua grande urna de
alabastro no meio de uma lagôa
dormente; nas margens, parasitas inodoras, mas da mais fina púrpura e do ouro
mais fino, riem penduradas aos galhos da
sapupema; e as corollas do manacá, ricas
de perfume, despontam rôxas dolentes e
pouco a pouco se tornam brancas. No calor abafadiço do meio dia, as côres são
mais brilhantes, mais concentrados os
aromas; com a impaciencia da vida tropical, os ramos, as folhas parecem crescer
visivelmente; e a terra estala á pressão
das sementes infladas que querem brotar... Dir-se-ia que caçoulas fumam no ar,
que thuríbulos fluctuam brandamente,
meneados -por mágicas mãos; as resinas
que deslizam entre as fendas das madeiras preciosas embalsamam a atmosphera;
as acacias sylvestres, os ácidos cajús rubentes, os ananazes côr de rosa com os
seus cocares de láminas duras, vertem essencias várias e estonteantes. Colibris
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minúsculos, imponderaveis, joias aladas,
estes todos de esmeralda, outros de saphira e rubi, perpassam com rapidez de corolla em corolla, e, transportando o pollen, mensageiros de amor, vão fecundando as flôres; abelhas sussurrantes — as
ruivas jatis e as vermelhas jandairas —
sugam-lhes os cálices compondo próvidas o seu mel; araras polychromas palram
doudamente, tucanos de papo amarello
meditam silenciosos sobre os leques das
bananeiras; gaviões cortam o ar, velozes,
guinchando, á cata de presa; e nas ventarolas da carnaúba, na sombra recatada
dos taquaraes, sabiás cantam caprichosamente...
Doce e festiva é a alma das cousas; e
como, se o não esmagasse a consciencia
do seu trágico destino, Dom Affonso
commungaria com ella! Mas agora a adivinha hostil e maléfica; de momento a
momento se sente mais só, mais pequeno
e mais fraco. Que pode contra a Fôrça
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occulta, que por todos os lados o ameaça?
As mãos se lhe cansam e ferem, abrindo
caminho atravez dos galhos espinhosos e
das lianas resistentes; o suor lhe banha
em fios o rosto; e, por vezes, lhe turbam
o cérebro estranhas vertigens. A sua imaginação aterrada crêa a cada passo perigos novos. Num cipo esguio e colleante,
enroscado aos nós de uma palmeira, elle
cuida ver a giboia poderosa, que em breve o ha-de devorar, triturando-lhe os ossos em amplexo tremendo. Manchas de
luz sobre um tóro derrubado lhe figuram
o corpo do jaguar, côr de ouro velho,
mosqueado de negro, que contra o seu
peito vae avançar de guela escancarada e
agudas presas, para dilacerar-lhe as carnes, fibra a fibra... E que zunido súbito,
rápido, rompe os ares, e se esgueira atravez do arvoredo? Não será a frecha do
selvagem prestes a inocular-lhe nas veias
os ardores infernaes do curare?...
Se ao menos o cavallo, seu valente
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companheiro, soubesse dirigir-se por entre a densidão murmurosa e escura d'aquelle deserto inextricavel! Mas elle tambem vagueia desnorteado, receoso de tudo, com passo hesitante, e não ousa fitar
senão de revez certas formas duvidosas
que atravessam a matta, como o veado
fugitivo ou a cautelosa paca. Estaca de
repente, empina-se e relincha de pavor
quando sôa um d'esses ruídos vagos e
enormes — pio de ave, sussurro longinquo de cachoeira, farfalhar phrenético de
ramagens — que avultam e se multiplicam de echo em echo até aos antros mais
remotos da floresta...
Dom Affonso se detem. Quantas leguas terá andado? Estará perto, ou cada
vez mais distante de um sitio qualquer
habitado, de uma cabana de cultivador,
ao menos de uma choça de tapuyo miseravel, onde palavras de paz lhe encantem
os ouvidos como divina música, onde a
presença de um desconhecido lhe engen-
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dre no coração transportes de ternura fraternal? Ossos que encontrou ao pé de
uma árvore — já esbranquiçados e puidos, e ao parecer humanos — lhe deram
rebate ao animo como sinistro presentimento. Immutavel, implacavel, permanece diante d'elle a Esphinge do destino...

2
Chega a noite, porfim; depressa vem
— quasi não ha crepúsculo — e num
momento é todo escuridão o ámago do
bosque, onde o sol, mesmo em pleno dia,
penetra a custo. Grande fadiga prostra o
cavalleiro; ao mesmo tempo um torpor
quasi suave lhe retarda o sangue nas arterias. Cansado vae tambem o tordilho;
trópego e offegante, flócos de espuma lhe
marejam no pello, e bordam-lhe entre os
dentes o freio de prata.
Estão agora numa ampla clareira alli
se rasga largamente a abóbada dos ramos
verdes; e descobre-se a vastidão do ceu,
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já pontilhado de estrellas; no azul profundo, a lua cheia se balouça; e a sua luz
tem alguma cousa de compassivo e calmante, como esses olhares de mulher
santa que curam as feridas da alma... Pobre viajante exhausto! eis a alcova real
que a Natureza lhe prepara, disposta acaso a abrandar-se em seu favor; o corpo
maltratado achará talvez mais macio que
a púrpura dos príncipes o leito de macia
relva. Naquelle recanto abrigado, os ramos se curvam docemente para protegelo como um docel discreto; os pássaros,
fartos de chilrear o dia inteiro, calam-se
no frouxel dos ninhos; só a meiga jurity
arrulha timidamente uma canção nostálgica nas moitas de ubaia; os grillos e as
rans baixam de tom o seu psalmodiar uniforme... Bem perto, sonoramente, uma
cascata se despenha d'entre rochedos abruptos; sobre as pedras tisnadas, a agua
resvala. em largas fitas argenteas, de
offuscante brancura; plantas bravias cres-
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cem em torno tinhorões sedentos se abeberam na corrente; lichens rasteiros sorvem a limpha gotta a gotta, e, penetrados
d'ella, incham como esponjas: pulverizações húmidas, movidas pela tenue aragem, refrigeram o ar pejado de essencias
aromáticas. Embaixo, calma, sem ímpetos, a agua se espraia em lago transparente; a magnolia, sobre elle balouçando-se,
lhe semeia á tona os seus cálices de leite
intensamente cheirosos, semelhantes a
seios de virgem apenas nubil; nenuphares
errantes boiara com elles; e, no fundo,
seixos claríssimos fulgem, encrustados na
areia...
É vago e carinhoso o murmurio da
cascata; dir-se-iam trovas de velha ama
embalando uma criança no berço. E que é
o pobre Dom Affonso mais que uma debil criança, naquelle ermo phantástico,
longe de todo soccorro humano?... Dorme, dorme! A frescura do orvalho extinguirá a febre em que ardes; e o sommo
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amigo... Gosa o somno, o mais perfeito, o
mais divino dos prazeres terrenos, tanto
para o que vae cingir a corôa de rei ao
esplendor do sol, como para o que tem de
entregar a cabeça ao algoz logo que rompa a manhan... Já as pálpebras se lhe cerram; tudo se aquieta em derredor, a mesma cachoeira parece emmudecer...
Mas, de repente, uma voz harmoniosa
e terna, cheia de seducções e blandicias,
vibra — a princípio submissa, cauta, em
surdina; depois aos poucos se eleva, mais
nítida, mais forte; e as folhagens fremem,
e as nymphéas palpitam, e os manacás e
as baunilhas se evaporam em perfumes, e
as mariposas espanejam lentamente as
azas, como para voar... Dom Affonso
desperta. Despertou? Não. Parece-lhe estar sonhando. Esta voz! esta voz feminina
no meio da floresta? É uma illusão de
certo; que encantadora illusão!
E a voz canta: — Como é bello o moço branco adormecido á beira da cascata
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rumorosa! quanta formosura e quanta serenidade ha nas suas feições, nos labios
que entreabertos sorriem, e nos cilios
unidos, talvez húmidos das lágrimas da
saudade! Como é bello o moço branco
adormecido! Aguas da cascata rumorosa,
correi de manso! cuidado! não lhe perturbeis o repouso! Astros do impenetravel
firmamento, protegei-o; contemplae-o
com propicia magia; afastae do seu espirito os genios malignos, povoae-lh'o de
imagens deliciosas! Jacy, mãe nossa, mãe
doce dos doces fructos, que tão alto fluctuas na tua côrte de estrellas, tece com
fios de luz diáphana os veus do nosso
noivado! Sou eu que t'o supplico; tu sabes que eu o amo e desejo; guarda-o
immune para mim, Jacy, mãe nossa, mãe
doce dos doces fructos!
Dom Affonso, d'esta vez, despertou
devéras. E, estirando os braços longamente, como para sacudir um sonho mentiroso, sentiu que alguem o puxava pelas
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roupas.
Que? era o proprio Jatobá que alli surgia de repente?
— Fuja, fuja, meu amo! — gritava o
indio.
— Tu aqui? por onde andaste, desgraçado?
— Fuja, fuja depressa!
— Como me abandonaste assim?
— Ah! meu amo! a saudade das mattas grandes tomou conta de mim...
— Mas tu não estavas commigo nas
mattas grandes?
— Não, não era o mesmo; andar sósinho, livre, dono de mim, ser indio outra
vez, isso é que era! Mas eu não abandonei meu amo; de longe o ia seguindo; o
meu ouvido fino acompanhava a marcha
do tordilho; e, se houvesse perigo...
— Mas dize-me: quem cantava ha
pouco tão lindamente?
— Ah! meu amo, fuja! Era a Yara que
cantava... a Yara da cachoeira, que seduz
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os viajantes... Olhe!
E apontava para a cascata; gaguejando, com os olhos esgazeados, as mandibulas batendo de terror, um tremor convulsivo a agitar-lhe os grossos membros,
a figura de Jatobá tinha uma expressão
desesperada e cómica. Ao lado d'elle, o
cavallo espetava as orelhas, attento, espantado.
Uma claridade magnífica sabia das
aguas, e resvalando com ellas, illuminava
o lago até o fundo; o luar dava em cheio
sobre a cascata; mas não era do luar tão
coruscante esplendor; essa luz irradiava
de dentro... E, toda envolta naquelle fulgido sendal, uma soberba mulher, grande,
robusta, esbelta, estava de pé, e estendia
os braços para Dom Affonso. Era uma
verdadeira estatua de bronze — estatua
de artista genial, — mas com o que ás estatuas falta; a alma que feita palavra desabrocha nos labios, que atravez das pestanas densas irradia nas pupillas, e parece
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apontar nos poros a cada movimento...
Alta como um homem alto, dominadoramente forte e colubrinamente flexivel,
tinha ella no corpo triumphante a plenitude da vida phýsica, e promettia caricias
de endoidecer. Na pelle trigueira, quasi
adusta, scintillavam gottas como pequenos diamantes; gottas como astros lhe
constellavam a coma negra que, sôlta pelas espaduas, cahia até os tornozellos copiosíssima; os peitos, rijos, brunidos, como os das Amazonas, arfavam uma grinalda de nenuphares lhe ornava a cabeça,
e uma tanga de algas espessas lhe protegia os rins...
— Sou eu, moço branco, sou eu que
canto, por que o amor me faz cantar. O
amor entrou no coração da Yara, que
nunca, antes de ver-te, desejou outro homem. O amor é como o vinho gostoso
que escalda as veias e alegra o espírito;
mas pode ser tambem como o veneno
amargo que regela o sangue e traz a mor-
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te em agonias atrozes. O amor torna mansa a mulher como a rôla da matta que
vem pousar no meu seio e me afaga os
labios com o bico; mas tambem lhe pode
dar a furia insensata da onça ferida que se
precipita, sobre o inimigo, e lhe lacera as
carnes com as unhas aceradas, e lhe quebra os ossos com os afiados dentes!...
— Meu amo, fuja, ou está perdido para sempre!
— Não fujas, não, moço branco!
quem uma vez, vem ao meu reino e me
contempla, não me foge mais. A minha
dominação é súbita e eterna...
Dom Affonso comprehendia vagamente que não ousaria fugir; por que a
Yara tinha, como as deusas antigas —
deusa que era tambem — o poder de escravisar repentinamente o coração humano. Entretanto, lembrou-se nesse instante
dos que deixara longe; um remorso agudíssimo o pungiu; e elle clamou ainda,
debatendo-se com a fatalidade que já
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pressentia irreparável:
— Deixa-me ir, deixa-me ir para a
minha. noiva, que me quer tanto...
— A tua noiva tem a belleza fragil das
louras; o tempo depressa traçará rugas na
sua face cor de leite, e lhe apagará o brilho dos olhos azues. Eu tenho a belleza
que resiste ás edades: luas e annos passam sobre meus hombros esbeltos sem os
machucar, como o oleo escorre sobre a
madeira brunida. No meu corpo circula
toda a seiva d'estas regiões fecundas, onde árvores gigantes brotam e avultam,
sem que mão estrangeira espalhe sementes ou regue talos ainda tenros. Eu tenho
a immortalidade para mim e para ar quelle que eu amo! E sou virgem tambem
como a tua noiva; ninguem colheu ainda,
eu te juro, as primicias do meu ósculo...
— Deixa-me ir, deixa-me ir para minha mãe, que se mirrará de pena se eu
não volto...
— Moço branco, meu bem querido,
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são vermelhos meus labios como a pitanga, mas não têm o seu acre sabor; têm o
perfume fresco do maracujá, e do sapoty
maduro têm a doçura sem travo... Como a
graúna, para adormecer os filhotes, os
acolhe sob as negras plumas, eu te acalentarei no meu regaço á sombra do meu
cabello negro como as plumas negras da
graúna!
— Quem és tu, quem és tu, que há
uma hora eu não te conhecia, e agora já
não comprehendo o existir sem ti? Não és
tu só que me chamas, sou eu que te
chamo agora, eu que te estendo as duas
mãos, e todo a ti me entrego!
Assim dizendo, Dom Affonso, a cambalear como embriagado, num arranco de
paixão febril e quasi dolorosa, ia caminhando para a cascata. A Yara então, sahindo a meio das aguas, abriu os braços
para recebel-o; um sorriso indecifravel e
quasi imperceptivel lhe adejava á flor dos
labios rubros.
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— Liga a tua bocca á minha bocca,
amado meu, e farta-te de beijos — segredava ella, estreitando-o já de encontro ao
seio; as narinas lhe palpitavam como azas
de mariposa; os peitos rijos, brunidos,
como os das Amazonas, offegavam violentamente.
Dom Affonso ligou a bocca á bocca
da Yara faminto de beijos, e logo ficou
pállido, pállido, cerrou os olhos, desfalleceu; e ella, apertando-o mais e mais nos
braços, carregou-o, já morto talvez, para
o fundo do lago.
Um grande silencio pairou depois sobre tudo; só se ouviam os gemidos do
pobre indio que cahira de bruços aterrado, e o pávido nitrir do cavallo que fugia
a galope atravez da floresta.

—––
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IV.
A JARRA DO DIABO
––––––

O

JORNALISTA.

— Era meio-louco,
esse Dionisio de

não era,
Almenara?
O EDITOR. — Meio-louco, sim; lá á
maneira d’elle. Não ha como ter essa
fama. Quanta cousa fazia, que em outro
qualquer... Mas a elle — todos lhe
desculpavam as extravagancias, e mais
lhe queriam talvez por isso. E bem o
merecia. Era adoravel. Elegante, fino,
bello e valente. E o certo é que se
divertia; ninguem soube gosar a vida
como elle; do melhor, senhor, do melhor
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em todos os géneros...
O JORNALISTA. — Mas então, esses
pavores todos, essas historias tétricas
que elle contava...
O EDITOR. — Blague, meu caro amigo,
blague, nada mais. Que lá nisso era
superior — superior! Quem tinha mais
geito para impingir uma invenção
pitoresca, um enrêdo original, dos que
elle urdia em momentos de humorismo
agudo?... Mentia — oh! deliciosamente!
— horas e horas a fio, e com uma
seriedade tal que até quem estava no
segredo da burla tinha de luctar comsigo
para não acreditar tambem. Mas mentia
ingenuamente, desinteressadamente, só
por amor da arte, só por divertir-se com
o espectáculo, para elle incomparavel,
da parvoíce humana...
O JORNALISTA. — E entre o que elle
escreveu ha alguma coisa que preste?
O EDITOR. — Homem! não sei. Como
bom editor, não tenho opinião no
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assumpto. De resto, você pode ver. Trago
aqui uns manuscriptos d’elle; nunca
publicava nada, por desdem ou por
preguiça; mezes antes de morrer, passou
por minha casa, deu-me um maço de
papeis, dizendo: — “Examina isto; talvez
d’ahi se possa tirar um livro.” São
contos, novellas, páginas de philosophia
funambulesca, alguns versos... tudo cheio
de umas perversidades — inteiramente
fictícias, posso-lhe garantir. No fundo,
era uma excellente alma. Invejosos,
maldizentes, mordiam-lhe na sombra,
atribuindo-lhe
horrores,
excessos
abominaveis. Infamias!... Demais, com a
sua mania de “espantar o indígena”, elle
proprio se calumniava...
O JORNALISTA. — Contos... novellas...
são realistas, hem?
O EDITOR. — Realistas? qual! Pura
imaginação! É o defeito d’elles, segundo
o parecer de um crítico autorizado, a
quem os mostrei por acaso. Falta alli, no
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seu dizer, o Documento humano.
— Ai de mim! — ouvi eu muitas vezes
exclamar ao pobre Almenara — quanta
banalidade insana ou asquerosa tem
triumphado á sombra d’esse título
pomposo!... Documento humano!... É
sonoro ao menos, não ha dúvida. Ai! que
fazer? Parece que passou o tempo da
livre phantasia... cortaram-lhe as azas...
O JORNALISTA. — Não passou; a
phantasia é eterna; eterna é a
necessidade do sonho, eterno o desejo do
maravilhoso e do incognoscivel. Deixame ler esses papeis. Que é isto? A Jarra
do Diabo... Deve ser uma lenda... ou uma
facecia macabra...

I.
No meu contínuo afan de artista, em
busca de curiosidades e obras raras,
chego por vezes a descobrir verdadeiros
thesouros. Para isso é preciso afastar-me
do banal movimento mundano, deixar os
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saldes ceremoniosos, onde as almas se
vestem de phrases correctas e
convencionaes, como de sedas e velludos
os corpos; sahir das alcovas atues e côr
de rosa, pesadas de sombra e languidez
somnolenta, em que os beijos do amor
saciado se casam com os bocejos
estirados do tedio; e ir sósinho á procura
de certos personagens que unicamente eu
conheço, e de certas lojas esquisitas,
perdidas entre beccos obscuros e viellas
sem nome, por onde pessoas da
sociedade elegante nunca se lembram de
passar...
Tal é o segrêdo dos meus súbitos
desapparecimentos de dias e dias, que
tanto assombro causam aos meus amigos
e ás minhas amigas. Quando me torno
visivel outra vez, tenho mais um livro
antiquíssimo na minha estante, ou mais
um movel precioso na minha sala
cosmopolita, ou mais uma inestimavel
moeda na minha collecção numismática.
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Chovem então as perguntas: De onde
veio isto? onde o compraste como podia
existir ahi perto maravilha tal sem que o
suspeitássemos sequer?...
Ah! é esse um mysterio que a
ninguem desvendo. E, entretanto, bens se
sabe que estou longe de ser millionario...
Eis ahi precisamente o objecto da
nossa conversa, ha pouco, no ignorado
botequim allemão, em que costumamos
reunir-nos, uns tantos íntimos, quando
queremos sonhar em commun; gente de
lettras, artistas, mais ou menos, ou
amadores, todos da bohemia dourada,
não por que entre nós o dinheiro seja
proverbial, mas por guardarmos sempre,
ainda na embriaguez dos maiores
desatinos, certa galanteria de maneiras,
certa nobreza cavalheiresca de costumes,
que não deixam resvalar a orgia ao nivel
das vulgaridades repugnantes. Pela
mesma nativa distinção de gosto,
escolhemos para cenáculo nosso, não
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qualquer café banal, onde nos andaríamos
acotovellando com a peor plebe de todas
as profissões, mas aquelle botequim
allemão, longe do centro commercial —
verdadeiro ninho de poetas e pensadores,
escondido na espessura de um vergel,
todo vestido de heras e trepadeiras de
várias especies — onde, sobre as aceadas
mesas de pinho branco, os cangirões de
faiança azulada têm um brilho tão
exótico.
Linda, linda e hospitaleira é a caverna
do leão Nemitz! — assim por nós
chamada do nome de seu dono, Herr
Nemitz, magnífico typo de tudesco, alto e
membrudo, de barbas crespas, louras, de
olhar claro e tranquillo. Elle proprio nos
serve, traz-nos os bocks espumantes e o
arenque fumado, senta-se junto a nós de
vez em quando, fallando pouco, rindo-se
gravemente dos nossos paradoxos
audazes; quando não vem a mulher,
suissa, joven ainda mas assás gorda, tão
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ingenua, tão simploria, que talvez não
saiba explicar bem como adquiriu os tres
pequenitos que ella cuida com os mais
solícitos carinhos. Além d’essa exemplar
familia, não vemos alli outros
frequentadores que alguns septentrionaes
meditativos, tão concentrados nas
delícias da cerveja e do cachimbo que de
certo neste mundo nada mais existe para
elles. Achamo-nos, pois, em completa
liberdade, como se sós de todo nos
acháramos.
— Espléndido — disse um dos meus
amigos — esplêndido o novo vaso de
porcellana chineza que vi hoje em tua
casa, Dionisio! Que delicados os seus
arabescos polychromos!
— Ouvi dizer por um perito que é raro
e antiquíssimo; que remonta á dynastia
dos Ming.
— Qual! Reles imitação franceza!
— Cala essa bocca, philosophante!
que entendes tu de cerâmica chineza?

–— 250 ––

Vae estudar a duvida methódica e
systemática! o evolucionismo e a lei da
selecção! Vae-te com Descartes! com
Hegel! com Herbert Spencer!
— E aquelle ícone russo de Santo
Ivan? É verdade que pertenceu ao
Kremlim de Rostoff? Fiquei estatelado de
assombro diante d’elle, palavra! Vi
passar em frente a mim, por uma
suggestão evocativa, todo aquelle
conjunto de barbaria e civilisação que é o
imperio dos czares... Nunca Tourgueneff
nem Dostoïewsky me deram impressão
egual.
— Uma vez por todas, eu queria saber
onde é que este bemdito Dionisio de
Almenara arranja tanta coisa de valor...
— É rico, sabes? é fabulosamente
rico!
— Pois nem sempre essa fortuna
apparece.
Terá
então
rendas
intermittentes?
— Não quer talvez confessar-se rico,
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por pose, pura pose...
— Protesto! Essa pose comnosco seria
desleal! Almenara não é capaz de taes
hypocrisias. Não é rico; tem de tempos
em tempos períodos de fartura, e quando
a bolsa está cheia, gasta como um
nababo, régiamente.
— Se não é rico, merece sel-o; porque
é pródigo. O dinheiro deve andar, ou
antes escorregar pelas mãos dos
pródigos; só elles lhe dão o impulso da
franca circulação, e a franca circulação é
a lei do dinheiro. Dinheiro parado é
dinheiro morto. O moto continuo é que o
torna util e productivo. Ahi está a base da
verdadeira economia política; o resto não
passa de convencionalismo pretencioso e
tolo. Para que tanta obra pedantesca sobre
materia tão simples? que significam
fortunas accumuladas tostão a tostão por
um trabalhador sem iniciativa e sem
talento, que as mette numa burra de ferro,
ou as emprega em títulos de valor
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oscillante? Elle não as gosa, a sociedade
não as gosa, e transmittem-se por herança
a filhos quasi sempre estúpidos e
pelintras, que vão gastar o suor do pae
com mulheres boçaes de péssima estofa,
em pândegas sem ideal e sem gósto. Eis o
resultado! E com isso é quê pensam
preparar o futuro dos Estados! Dem-me
dinheiro a mim, muito dinheiro, dinheiro
sem conta! Verão como trago para o meu
paiz as summas obras de arte e os mestres
mais famosos, como construo palacios,
academias e estradas de ferro, como
educo o povo, e até compro, se quizerem,
a mais forte esquadra do universo!...
— Arre! Não perdes occasião de
dissertar, ó émulo falhado de Leroy
Beaulien! Basta, por Deus! mais vão
ainda do que empregar mal o dinheiro
que se tem é apregoar theorias sobre -o
modo de despender o dinheiro que se não
tem nem se ha de ter nunca. Eu não creio
no dinheiro; é uma fábula!
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— Ouvi dizer, Dionisio, que tens por
amante uma grande dama, bella como o
diabo... e aurífera! Naturalmente é das
suas mãos finas e muito beijadas que te
vêm todas as maravilhas de que te gabas,
hein!
— Quem é essa mulher? dize! quem é
essa mulher que, para dar-te isso tudo,
deve possuir talvez os braços perdidos da
Venus de Milo, e criar, no seu ―pateo de
bichos‖, netos da loba que amamentou
Rómulo e Remo!
— Ama-te ella? adora-te, felizardo!
que bom ser amado assim!...
— E tu a amas?
— Amar é tudo — exclamou então
solemnemente um pensador que ainda.
não abrira a bocca — por que amar é uma
certeza... Ser amado é uma hypóthese
mais ou menos provavel. Eu renunciei ás
mulheres. Cansei-me de buscar a essencia
e não encontrar mais que a apparencia.
Juramentos, dádivas, prendas, beijos,
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lágrimas? quem pode saber quando tudo
isso não é ainda o egoismo em acção,
quando a mulher, em vez de acariciarnos, se acaricia em nós, conto os gatos?
As vezes não ha em todas aquellas
expansões delirantes mais que um
capricho inconsciente do systema
nervoso, um capricho em que a alma não
tem a mínima parte... Onde está a prova
suprema? a que mata para sempre a
dúvida, a que força o homem a dizer,
vencido: Eu creio, creio por toda a
eternidade!
A
prova
suprema!
Inutilmente a procurei no olhar, na voz,
no seio palpitante das mulheres que
adormeci em meus braços. Desesperei de
achal-a; é uma nova pedra philosophal, é
um vellocino mythológico. Por isso
resolvi tornar-me celibatario — em todo
o rigor do termo!
Eu deixara até ahi correr a discussão
entre elles, sem intervir com uma palavra.
Sentia-me de humor taciturno, e fatigado
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de ouvil-os. Bocejando, pois, com
desdem e somno fingidos, disse-lhes: —
Tenho notado que este ambiente
germánico empresta ás nossas ideas um
sabor demasiado transcendental. Ha
pouco um com a economia política este
agora com a theoria do amor... aonde
iremos ainda hoje? Não tenho azas par
acompanhar vôos tão altos — e o que
mais desejo é dormir. Adeus!
A verdade é que eu não tinha a
minima vontade de dormir. Estava
assombrosamente mal disposto para tudo;
e as divagações do último que discorrera
haviam acabado de entoxicar-me o
pensamento. Já tiveste alguma vez a
singular sensação de ouvir dos labios de
outrem, nitidamente exposta, uma íntima
convicção tua, que jámais ousarias
formular, por que te aterra?
Pois era o que se passava em mim,
enquanto o meu amigo devaneava, talvez
por mero divertimento.
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Como que, mau grado meu, pela sua
bocca fallava o meu proprio espírito.
Aquillo era o meu tormento recóndito. Eu
amava, amava devéras.
―Amar é uma certeza; ser amado é
uma hypóthese mais ou menos
provavel...‖ Oh! não! Ella não mentia;
ella pertencia-me com todo o seu
coração, com todos os seus sentidos... Eu
cria; cria, mas não via! Ver uma alma,
que divino triumpho! ver os sentimentos
como se vêm as feições! Impossivel... e
eu estremecia todo com a idea, embora
absurda, embora ridícula, de que nos seus
diminutivos de carinho, nos seus ósculos
de fogo, nos seus soluços de corça ferida,
pudesse haver apenas um capricho
inconsciente do systema nervoso, um
capricho em que a alma não tivesse a
mínima parte.
A prova suprema? nunca, nunca a
obteria eu?...
Para sacudir de mim a obsessão
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funesta, aventurei-me a uma das
habituaes peregrinações. Por várias casas
andei — subi a sotãos perdidos no ar —
desci por escadas carunchosas e
rangedoras, a extranhos cubiculos
subterraneos. Dei por fim commigo em
estreito bazar, de tecto baixo, de aspecto
duvidoso e clandestino — semelhante
talvez a escondrijo de salteador ou a antro
de feiticeiro excommungado...
Era quasi noite, e summo silencio
reinava em tórno, pela rua escusa e pelas
pobres casas visinhas. Só, um velho cão
dormitava, deitado sobre o lagedo, junto
á porta do bazar; um velho cão miseravel,
de pello basto e desbotado — tão magro
que se lhe podiam contar no dorso os nós
da espinha. Ao rumor de meus passos,
entreabriu os olhos — vagos quaes os de
um ebrio ou os de um demente — e
rosnou corno irritado de que eu lhe fôra
perturbar o descanso...
Passei por sobre elle e entrei,
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afastando as cortinas de mau metim
vermelho, que cabiam até o chão, já
esfarrapadas em baixo. Era, a primeira
vez que eu ia alli: e quedei-me admirado
um momento. A loja era pequenissima:
nunca, porém, em tão curto espaço vira
eu reunidas tantas delícias e maravilhas.
Uma lámpada, pendente do tecto, bastava
para alumiar tudo; e só essa lámpada, de
filigrana do ouro e diáphanos esmaltes
multicores, valia, ao parecer, uma
fortuna. Esta devia — pensava eu, ao
examinal-a — estar numa basilica da
Renascença, em frente ao altar-mor.
fazendo
guarda
ao
Santíssimo
Sacramento!...
Senti que a vista se me desnorteava,
attrahida por mil cousas a um tempo, sem
saber onde fixar-se: é que por todos os
lados me assediava uma orgia de formas
variegadas, um mundo de matizes e
fulgores. E estava tão repleto, tão
atestado o diminuto bazar, tal era a
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desordem em que superfinas raridades e
até fabulosos thesouros alli se accumulavam, que a muito custo podia eu
mover-me no meio d’elles. Tudo, tudo
cheio; não havia um palmo de parede
desaproveitado. Joias, armas, estofos de
valor, alfombras extraordinarias, pinturas,
estatuas, frageis ornatos, sólidas obras de
arte, nada faltava. Mal me chamara a
attenção
uma
panoplia
medieval
completa, pregada ao muro, e já eu
notava, bem abaixo d’ella, disposta com
estudada negligencia, sobre uma cadeira
de alto espaldar lavrado, a mais rica e
scintillante casula, que ainda me
deslumbrara; e, logo ao pé, mirífica mitra
pontifical, de lhama de ouro, cravejada de
amethystas, de esmeraldas, de topasios,
de turquezas... E ainda um turbante de
seda verde-mar, pospontado de granadas,
com o crescente musulmano feito de um
enorme rubi inteiriço; e dois nobres
alfanges recurvos, cruzados um sobre o
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outro, de láminas rutilantes, de punhos
cujo brilho fazia mal, tantas eram as
pedras que os encrustavam; e minúsculos
chapins e pantufos orientaes, fabricados
para Cendrillon por alguma fada amiga,
com linhas de pérolas e saphiras
enredando-se,
entrelaçando-se
em
desenhos caprichosos; e cachimbos
turcos para narghilé, de longos tubos
colleantes, serpentinos, emergindo dos
elegantes receptáculos de crystal
facetado; e biombos admiraveis da China
e do Japão, e legítimos Gobelinos, e
tapeçarias persas, prodigios de engenho e
de paciencia... Cá e lá, pendurados ao
acaso, ou simplesmente atirados em
desordem uns sobre outros, com poeira e
teias de aranha em todos os ángulos,
dormiam quadros das mais diversas
procedencias, que em tão deficiente
penumbra mal se podiam distinguir.
Comtudo, lembro-me de ter entrevisto
um São Jerónymo, hirsuto e tôrvo, de
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Ribera, pequenas paizagens de Van
Bloemen e Claudio Loreno, um
convidativo
e
minucioso
interior
flamengo, uma numerosa e gorda
Bambochata de Teniers pae, algum
effeito surprehendente de luz nocturna,
attribuivel a Gerardo Honthorst, certos
santos coriáceos, consumidos e ardentes,
de algum trecentista, em contraste com
um grupo de nymphas guapas, frescas,
ponderosamente sadias (de Rubens?),
verdadeiras tulipas de carne hollandezas,
um retrato de Doge, em que me pareceu
— modestamente o conjecturo —
reconhecer o estylo enérgico e sombrio
do Tintoretto... E recordo em especial
uma castíssima e commoventissima
Andrómaca, chorando, clamando pelo
seu morto esposo; oh vastos olhos
pisados e lacrimosos, circundados de
roxas, fundas olheiras, bocca amarga de
queixas, braços erguidos para o ceu
vasio, lucto palpavel no desalinho da
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coma e dos vestidos... E, apezar d’elle,
tão formosa!... Em resumo, um cahos de
escolas, de maneiras...
Tudo examinei á vontade, livremente,
sem que me apparecesse pessoa alguma.
Não haveria de facto ninguem alli? Seria
tão louco o possuidor d’aquellas riquezas,
que as deixasse assim expostas á cobiça
de toda a gente? Bati palmas uma vez, e
outra, e, dentro em pouco, terceira vez
ainda. Afinal, vejo surgir, a dois passos
de mim, d’entre brocados de Bagdad e
chales de Cachemira, um homem, um
homúnculo, que ahi se conservara
agachado e occulto. Nunca encontrei typo
tão original e phantástico; pouco mais
teria de um metro de altura; e era fino,
ossudo, descarnado, como um macaco
tísico. Algo de simiesco tinha o seu rosto,
algo de caprino tambem; só na expressão,
que nos traços era perfeitamente humano.
Humano? humanos aquelles olhos, que
pareciam furar os meus como verrumas, e
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de repente se desviavam, quando eu os
queria fitar em cheio? humano aquelle
perfil duramente accentuado, rematando
em ponteaguda barba, de uma côr de fogo
e cinza? e a voz, fanhosa, trêmula,
cortada a todo o instante de risadinhas
falsas? e o rictus maldoso que lhe
contrahia os labios quasi imperceptiveis?
Direi antes que lhe achei logo um que de
diabólico... Não recusaria acreditar, se me
affirmassem que era o proprio Satanaz!
— Que ordena, meu senhor? que coisa
lhe agrada entre tantas que vê aqui? —
perguntou-me elle esfregando as mãos,
uma na outra, nervosamente; e todo
tremia, como em calafrios, dentro do
grosseiro sobretudo castanho, que lhe
descia quasi até os pés; sacudido por uma
das taes risadinhas falsas, convulsas,
estrídulas, hystéricas.
— Extranha creatura! — pensei, um
pouquinho constrangido, apprehensivo
mesmo; e respondi-lhe: — Dizer o que
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me agrada mais? Difficil é a escolha. Ha
tanto, e tão superior ao que eu possa,
razoavelmente, pretender....
— Já viu tudo, já? não, não viu tudo...
Ora, repare neste camapheu — que lhe
parece? é, como a Taça Farnesia, de
sardonia oriental, lavrado como ella em
ambas as faces; de um lado o escudo de
Achilles, e do outro a Mercadora de
Amores... que perfeito lavor nestas
mulheres que vêm comprar, nestes
Cupidinhos que se vendem... Eroticaheroica, eh, eh! Examine bem esta
inestimavel opala; onde existe outra
d’este volume? com estes contornos
suaves? com estes cambiantes em que
brinca todo o arco-iris?... O povo tem
medo ás opalas... eh! eh! eh!... diz que
attrahem
a
desgraça,
que
tém
encantamentos demoníacos... Acredita
nisso? Parece antes que tal superstição foi
posta em curso por certa classe de
mulheres, graças ao effeito que nas
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opalas produz o mercurio... — e rindo-se
de novo, meneava a cabeça em ar de
zombaria. — Já attentou bem neste
punhal? Veja; a lámina é do melhor aço,
mas o punho não é de ouro, não tem uma
só pedra preciosa; entretanto, vale...
calcule quanto! não reconhece nesta
cabeça de Górgona a mão privilegiada do
proprio Benvenuto Cellini? garantido!
eh! eh! garantido! Aqui está um
pequeníssimo frasco, hermeticamente
fechado — a tampa, olhe, é um beryllo
espléndido; sabe o que contém? Não
venenos, não, nem subtis philtros
amorosos — eh! eh! eh!... simplesmente,
essencia de rosas, mas da antiga, da
época de Mahomet II, qual não se vende
hoje em Constantinopla ou em Teheran.
E esta linda estatueta, esta Nereida,
graciosamente reclinada sobre o dorso do
monstro marinho! que elasticidade de
contornos, que audaz movimento dos
cabellos e dos vestidos, enfunados uns e
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outros pelo vento do oceano largo... puro
Bernini, meu caro; só Bernini tinha esta
genial desenvoltura.... Este aqui, sim, na
verdade, este Ganimedes de bronze, que a
Aguia transporta, tem algo feminino,
lánguido, digamos hermaphrodítico; mas
é de João Bolonha, é irmão gemeo
d’aquelle Apollo quasi mulheril, de
cintura estreita e copiosos quadris, que lá
está no Bargello de Florença... Adivinhe
o que isto é: uma terra-cotta, um cavallo
que com os jarretes tensos, alonga o
pescoço e o focinho, como vendo ou
farejando alem coisa maravilhosa... tire o
chapeu, senhor, tire o chapeu, e incline-se
bem! Está diante de um reduzido modêlo
feito pelo divino Leonardo de Vinci para
o grande monumento do duque Francisco
Sforza, em Milão. Até hoje se ignora a
existencia d’esta reliquia — único
vestigio do monumento projectado... Que
me diz d’estes Livros de Horas
venezianos? e d’este Antiphonario? Não
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existem dois eguaes no mundo; folhas de
pergaminho nitidamente historiado, capas
todas recamadas de rutilantes prasios...
esse Breviario que está folheando só
reconhece um rival, o famosíssimo do
Cardeal Grimani, que se guarda na
Bibliotheca de São Marcos, e cujas
miniaturas se dizem de Memling... E este
estoque de condestavel portuguez? e
aquelles delicadissimos, preciosíssimos
Trýpticos de marfim? Pasme com estes
incomparaveis esmaltes bysantinos —
um medalhão de Justiniano, outro da
imperatriz Theodosia, engastados em
moldura de prata e gemmas finíssimas...
Confesse que ainda lhe não mostraram
collecção de gravuras como esta: ha das
mais antigas, da Ars Moriendi pelo
mestre E. S., do Sonho do Doutor, por
Wenceslau de Ormutz, da Dansa dos
finados por Holbein, e tantos de Alberto
Dürer e do hollandez Josse Hondilus!...
ha desenhos e escorços dos mestres
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florentinos e sienezes, umbros e romanos;
é interessante surprehender as primeiras
formas indecisas do sonho que depois se
fixa em obras definitivas. Tome lá;
examine esse esboço do Parnaso, de
Raphael Sanzio; as Musas estão ahi nuas;
assim fazia o divino moço com todas as
figuras, para a verdade das attitudes,
antes de as revestir de roupagens
sumptuosas... E ha tambem aquarellas
deliciosas do moderno pintor chinez
Hokusai, que um inglez, vindo da Asia,
me vendeu outro dia, como os Cegos, as
Tres phases de uma orchidea, as Aves
domésticas e selvagens. Veja uma
pathera cinzelada, um vaso de bronze
com cegonhas em relêvo, outro com
grinaldas de carvalho e myrto,
descobertos nas excavações de Bosco
Reale, perto de Pompeia. Alli está um
fragmento de vitral com episódios da
historia de Carlos Magno; quem sabe de
onde o tiraram? e, ao lado, um busto, em
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marmore, da Diva Beatrix Aragoniae...
Venha cá: mire e remire este cofre de
cedro, trabalhado por Benedetto da
Majanno, quando esculptor e architecto
de Mathias Corvino, rei da Hungria... está
cheio das mais raras moedas, que contam
séculos ás dezenas: eh! eh! eh! nestas, a
effigie bifronte dos phenicios, naquellas
as características imagens greco-sículas...
que magnifico Nero de ouro... e um
Tarquinio... não só moedas, mas
braceletes, collares, brincos, de antigas
patricias — joias várias, encontradas em
Herculanum, em Alexandria, um pouco
em toda a parte... eis um annel, em forma
de serpente, tendo na bocca um jacintho
burilado... e uns objectos de toucador —
eh! eh! a mulher sempre foi vaidosa... —
ámphoras para os aromas, de alabastro e
lapis-lázuli, grampos de ouro, espelhos
de prata polida, e até um pote de carmim
para avivar as faces... Ande; mergulhe o
rosto no cofre de cedro, e respire,
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respire... embriague-se! O perfume da
mulher atravessa os séculos!... E,
revolvendo-os com os dedos seccos e
nodosos, fazia tinir alegremente os
metaes. Não parava um minuto, ao
mostrar-me essas coisas todas; percorria a
loja de um extremo a outro, em passos
miudos, mas rapidíssimos; saltava por
sobre fardos, galgava de um pulo, como
gato, prateleiras altas; parecia agitado de
irreprimível phrenesi; tudo nelle se
movia, os braços, as pernas, a cabeça, os
olhos, os labios, a barba ponteaguda, côr
de fogo e cinza. E, gryphando-lhe as
phrases, dando perturbadora energia ao
seu gesticular constante, vibravam pelo
ambiente as risadinhas falsas, convulsas,
estrídulas, hystéricas, que me faziam
cócegas
pelo
corpo,
e
me
desequilibravam
afflictivamente
os
nervos.
— Os seus thesouros me encantam —
disse eu — me encantam, e me tentam...
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Mas — ajuntei com tristeza — devo
limitar-me a ambicional-os... não sou
rico...
— Quer ser?... perguntou o velho
homúnculo, com extranha inflexão de
voz, cravando em minhas pupillas as suas
ardentes, que me causaram algo como a
attracção do abysmo, a vontade de perder
minha alma; e, sem esperar resposta, foi
ao recanto mais escuro da casa, e trouxeme d’alli um objecto envolto em trapos
de baeta amarellada e gasta.
— Eis aqui! — exclamou triumphante
— eis aqui a maravilha suprema!
E apresentou-me uma simples jarra de
crystal de rocha. Mas que jarra!... Não! a
linguagem não pôde dar idea do que ella
era; a linguagem descreve, bem ou mal,
um quadro, uma esculptura, pelo
assumpto, pela escola, pela disposição
das figuras e das cores; mas, porventura,
nos põe diante dos olhos a expressão das
physionomias, o desenho dos músculos, a
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vida das attitudes, a combinação das
nuanças, das sombras e da luz e,
sobretudo, esse acabado do lavor, que,
mesmo na observação directa da obra
d’arte, só uma vista educadíssima
percebe?
A jarra era alta, esbelta e elegante,
como uma joven mulher atheniense;
todas as suas linhas se desenvolviam
harmoniosas e flexiveis, desde a base até
o bocal, que tinha um feitio exótico,
inaudito: representava a parte inferior de
um coração humano; tres monstros
alados, a um tempo lagartos e dragões, o
mordiam; e as suas longuíssimas caudas,
cahindo symetricamente, serviam de pés
á jarra, em cujas faces principaes, um
tanto oblongas, se viam dois grupos em
meio relêvo — prodigios de concepção
esthética, modelos perfeitos de execução
no conjunto e nos pormenores. Em um
estava Elôa, descendo do ceu acossada
pelo raio da cólera divina, e indo ao
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encontro de Lucifer, que lhe estendia
anciosamente os braços; em outro, uma
d’essas orgias demoníacas, de que fallam
os livros de esconjuros e magia negra; em
resumido espaço, centenas de vultos
microscópicos
se
juntavam,
tão
admiravelmente burilados e com
perspectiva tão exacta, que, entre a
enorme multidão, cada corpo tinha
contornos proprios e distintos.
A jarra poz-me fóra de mim;
evaporou-se-me o juizo num segundo.
Hei de possuil-a, custe o que custar, —
jurei mentalmente; e, voltando-me para o
dono: — Quanto quer por ella? quanto?
indaguei.
Elle riu-se muito, muito, piscando os
olhos e torcendo com os dedos a barba
ponteaguda.
— Quanto? repeti impaciente.
— Dou-lh’a de graça.
— De graça? deixe-se de zombarias,
senhor! Eu penso realmente em compral-
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a...
— Dou-lh’a de graça, já disse. E’ sua.
— Minha? minha? de graça? Mas,
senhor, a que attribuir... com que
palavras...
— Basta, basta: não preciso de
agradecimentos. E’ uma pequena prova
de sympathia... eh! eh!! de amizade...
Pode levar a jarra, ou prefere que lh’a
leve eu? Sabe para que serve ella?
— Para flores, bem se vê...
— Para flores, não; para uma só Flor,
para uma Flor única no mundo — uma
Flor sem haste...
Com effeito, notei que uma haste
artificial sahia do bojo e prolongava-se
cêrca de duas pollegadas para fóra do
boccal. Nunca tal excentricidade eu vira.
Que significava aquillo?
— Quer prestar-me um serviço? disse
o anão. Vá-se embora. Tenho que cerrar a
porta do bazar. E já tarde. E a minha hora
de passeio... Saio com os morcegos, com
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as corujas, eh! eh! eh!
O exquisito homúnculo começou a rir
outra vez; ria, ria, com as mesmas
risadinhas fálsas, convulsas, estrídulas,
hystéricas, que o sacudiam todo como um
ataque de epilepsia...
II.
Pelas ruas adiante, e ainda depois que
entrei na casa, ellas me perseguiam; e eu,
rememorando tudo o que succedêra,
tendo presente á imaginação aquelle typo
insólito, ponderando-lhe as feições, os
ademanes e as palavras, principiei a
suspeitar que conversara com o Príncipe
das Trevas em pessoa...
Dissiparam-se-me todas as dúvidas
quando observei outro phenómeno.
Collocara a jarra sobre uma mesa, no
centro do meu salão, que estava
completamente ás escuras; e vi com
assombro que ella, como se fôra tambem
candelabro,
o
illuminava
todo,
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segregando clarões phosphorescentes,
trêmulos e harmonicamente graduados. E
nessa luz equívoca que d’ellas proprias
emanava, as figuras dos dois grupos
moviam-se; Lucifer subia pelo espaço,
agitando as suas azas unguladas de anjo
mau, Elôa descia para elle, com os
cabellos soltos ao vento; e estreitavam-se
num abraço de damnação; a orgia, do
outro lado, agitava-se, recrudescia de
ardor, em dansas macabras e repellões
violentos; esqueletos bailavam com
mulheres lindas, mordendo-lhes as faces
com as suas mandíbulas descarnadas; e
um enxame de trasgos e diabinhos
voejava em tôrno, movendo as cabeças
cornudas e fazendo cócegas com as
garras aceradas ás formosíssimas
súccubas. Oh! arte impia e abominavel!
oh! cýnica apotheose do peccado e da
blasphemia!
Meu espirito, que até então, a despeito
de
muitos
desvarios
criminosos,

–— 277 ––

conservara intactos os seus antigos
principios, revoltou-se; um vapor cálido
de indignação me afogueou o rosto, e eu
quiz atirar para longe, arrojar pela janella
fóra a jarra seductora e maldita.
Ai de mim! não pude... Por mais
advertencias que a mim proprio fazia, por
mais insultos de que mo carregava,
chamando-me covarde e apóstata,
evocando com vehemente indignação o
porvir que me aguardava, entre
anáthemas e remorsos — não tive
ánimo... Na lucta breve, mas tremenda,
que dentro em mim se travou, fui
vencido,
miseravelmente
vencido.
Quando assim repelli o derradeiro esfôrço
da Graça para salvar-me, pareceu-me
ouvir ainda, no bojo da jarra — como se
ouve um sussurro marinho na
concavidade de um buzio — as
execrandas gargalhadas do anão, que
escarneciam perversamente da minha
fraqueza.
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Ah! eu estava julgado sem remissão; o
demonio tomara posse de mim; como
escapar-lhe das garras? Mas a jarra era
tão maravilhosa! a originalidade do feitio,
a estranheza do gosto, os primores da
cinzeladura — tudo isso me revolvia o
cérebro, enfermo de manias esthéticas, e
me annullava a liberdade de acção. Uma
curiosidade intensa me enfebrecia: que
Flor seria essa — Flor sem haste, Flor
única no mundo? Vinha-me um desejo
exclusivo, louco, de descobril-a. Toda a
noite — oscillando entre esse anhelo
irreprimivel e uma irreprimivel vergonha
de mim mesmo — não consegui dormir
uma hora. Logo que despontou a
madrugada, sahi. Vagueei primeiro pelos
campos, e sob a pulverisação diamantina
do orvalho só encontrei grosseiras dhalias
enormes, boninas singelas de mais, roxas
quaresmas tristonhas, flores mesquinhas,
em summa, que qualquer mão descuidada
colhe; não era isso, de certo, o que eu
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procurava. Corri depois, um a um, os
jardins aristocráticos dos arredores; lá
dentro, na sombra aromal das árvores de
luxo, os palacetes e os castellos, cerrados,
dormiam ainda; as trompas de caça não
arrojavam pelos ares vibrações sonoras,
nem as inquietas matilhas de perdigueiros
e podengos latiam jovialmente, correndo
para os bosques visinhos; mas os finos
galgos, espantados da minha audacia,
vinham para mim a grandes saltos, e
recuavam soltando uivos de susto; os
ferozes mastins de guarda avançavam em
furia,
arreganhando
as
presas,
resfolegando ameaçadoramente. Eu,
impassivel, sabendo que um prestigio
superior me protegia, examinava com
vagar os canteiros vastos, bem alinhados,
vestidos de grama velludosa: e penetrava
nas estufas envidraçadas, onde as plantas
mais sensiveis, de compleição mais debil
e melindrosa, vegetavam docemente,
resguardadas de todas as inclemencias do
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tempo.
Oh!
flores
escolhidas,
flores
exquisitas, flores nobres e raras, pela
elegancia dos cálices, pela macieza
feminina das pétalas, pelo brilho
variegado das tintas, pelo capitoso e
enervante perfume! Rosas sanguineas,
niveas, amarellas, defendidas pelos
espinhos agudos como as mulheres pelo
seu pudor; camelias de mármore, bellas
mas frias, castas mas orgulhosas,
imagens da alma incommovivel, que se
basta a si propria e nada quer dos outros;
violetas de Parma e de San Remo,
brancas umas como gottas de leite, outras
roxas como olheiras de viuva que muito
padeceu e chorou; cravos — orchideas —
anemonas — margaridas — lilazes —
narcisos — junquillhos — açucenas —
flores de altar e de salão, flores de todas
as especies e de todos os sentidos na
linguagem symbólica dos namorados...
tive-as em minhas mãos, aspirei-lhes a
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essencia — e desfolhei-as, emfim, por
que nenhuma d’ellas era a que eu
buscava.
— Onde estará, em que Eden
encantado, em que jardim de Armida ou
das Hespérides, essa Flor sem haste, essa
Flor única? — meditava eu, voltando
para casa, exhausto da longa caminhada.
— Não; tal Flor não existe; o anão quiz
mystificar-me grotescamente...
Foi então que elle me appareceu, de
súbito — nem sei por onde entrou, se
pela porta, se pela janella; e, piscando os
olhos, torcendo com os dedos a barba
ponteaguda, poz-se a rir, com as mesmas
horrendas gargalhadas de sempre...
— Imbecil que tu és! Rhetórico sem
perspicacia! não percebeste que eu me
exprimia em estylo figurado? Chega-te
para cá; attenta na jarra que eu te dei; não
vês o feitio do boccal?... A Flor sem
haste, a Flor única é um coração...
— Um coração? Estás doido! Onde
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vou eu achar um coração que preste? Ha
muitos, ha; mas de tão ruim qualidade! e,
de resto, todos têm dono...
— Ha um; ha um, sublime, puríssimo
e dulcíssimo, que espontaneamente virá
cahir a teus pés. Queres que t’o va
buscar?
— Vae! vae! consumme-se o destino;
traze me esse coração privilegiado, essa
Flor única!
— Seja de quem for?
— Seja de quem for! vae depressa!
— Ainda que, para t’o trazer, eu
precise sacrificar uma vida?
— Sacrifica o que quizeres; mas trazem’o aqui...
Immediatamente me arrependi da
temeraria permissão que déra; quiz reter
o tentador; mas já se sumira e ia longe.
Cumpre que o affirme para attenuar de
algum modo a minha culpa; eu me
suppunha até então victima de uma burla;
entendia que o perverso anão se estava
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divertindo á minha custa; as suas
maneiras não indicavam outra coisa.
Calcule-se o meu horror, quando elle
voltou d’ahi a poucas horas, trazendo nas
mãos, cuidadosamente, um coração
verdadeiro, ainda palpitante... Era como
um grande rubi de preço inestimavel, era
transparente e sem jaça, era a mais bella
joia que ainda me offuscara a vista... O
anão depol-o no boccal da jarra e disseme: — Deixa-me contar a historia d’este
coração; é breve. A tua amada, a tua
nobre amada estava sentada no seu
jardim, sob uma latada de madresilvas,
bordando para ti uma almofada de
terciopello. Que linda a vi! tão linda e
seductora que quasi me perturbou -— a
mim, velho de muitos millennios, que
conheci Dido, Cleópatra, Francisca de
Rimini... ora, até Eva! Cumprimentei-a,
emtanto, com o máximo respeito, e,
apezar do assombro que a minha
presença lhe causava, expuz a missão que
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de ti levara...
— De mim? como de mim, insolente?
— De ti, sim, de ti; disse-lhe: Aquelle
que adoraes, senhora minha, está
possuido de um capricho singular.
Deram-lhe uma jarra de crystal de rocha,
valiosíssima, e elle pretende que, pelo
feitio do boccal, não se devem pôr alli
flores, mas sim um coração humano — o
coração mais angélico que pulse em peito
de mulher...
— Então, esse coração é o d’ella,
miseravel? bradei cahindo de joelhos e
afogado em soluços.
— Ainda não conclui a historia —
continuou Satanaz com tranquillo
sarcasmo. — Qual pode ser esse coração
senão o vosso, o vosso unicamente,
senhora minha? — Elle precisa, pois, do
meu coração? Pertence-lhe todo. Podeis
levar-lh’o.
— Mas ella acreditou em ti, pae de
todos os mentirosos e falsarios?
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— Eh! eh! eh? Eu faço acreditar o que
me apraz; sei por artes occultas inocular
em qualquer creatura a somma de
convicção necessaria para os meus fins.
— Podeis levar-lh’o... — Mas, senhora
minha, vêde que elle deseja apenas
satisfazer um capricho; e tamanho
sacrificio... — Que sacrificio é
demasiado para satisfazer um capricho
d’elle? — Mas trata-se de perder a vida!
— Para que me serve a vida senão para
dal-a por elle? — Como vós o amaes! —
Oh! se o amo!...
Dito isso, extrahi-lhe o coração: com
summo geito, porém, como rei dos
prestidigitadores que sou. Lá a deixei
como desmaiada, mas bem morta. Não
ficou vestigio da operação. Os medicos
julgarão que alguma sýncope.... Oh! tão
pállida e fria, e de branco vestida!...
— Attende! attende! Restitue-lhe a
vida! clamei supplicante, entre gemidos,
agarrando-lhe as mãos.
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— Não te lembras d’aquella tarde em
que sahiste preoccupado do botequim,
depois do que dissera o teu amigo sobre a
prova suprema? Tu a pedias, temerario,
essa prova suprema! Eu li na tua alma.
Ahi a tens. Ainda não sabes se ella te
amava devéras?
— Agora, agora que ella está morta!...
Restitue-lhe a vida!
Nesse momento transfigurou-se-lhe o
semblante, até ahi irónico e mofador:
uma sombra de pungente melancholia lhe
velou a face; elle estava, como o poeta o
descreve, genio funesto, incapaz de fazer
o bem, succumbido sob o pêso do seu
remorso e do seu desespêro.
―Du moins, es-tu content? Plus triste que jamais!‖

E respondeu-me: Restituir-lhe a
vida?... Não posso; e, quando o pudesse,
não o faria. Eu não sou creador, mas
destruidor. Sou a parte do Nada nas obras
de Deus!... Ouve! Morta ella está
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melhor... Restituir-lhe a vida seria
inutilisar-lhe o sacrificio. Por que — ali!
homem!! homem! natureza inconsistente
e corrupta! — se a tua amada resuscitasse
agora, talvez, talvez, ainda de novo
duvidasses d’ella!

—––
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V.
EM ALTO MAR
––––––

C

certeza, fiquei mais de duas
horas, encostado á amurada do
grande
transatlántico,
admirando,
extático, essa apotheose magnífica do
occaso. Com certeza mais de duas horas...
E ainda ficaria, talvez, o dôbro, tão
absortos se alongavam os olhos para as
cores gloriosas do poente, tão absorto se
retrahia o espírito em pensamentos e
recordações,
que
o
insulavam
completamente da vida exterior. O dia
fôra brilhante e, se se póde assim dizer,
meigo; dia de ceu claro, de sol apenas
OM
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tépido, de aragens leves e cariciosas... O
tombadilho, todo protegido pelo toldo
largo de lona, tinha uma meia sombra de
intimidade e repouso, cortada, a
espaços, de pontos luminosos; respiravase bem alli, descansando no confôrto de
uma ampla cadeira de viagem; lia-se —
alguma página ligeira, que não
obrigasse a reflectir muito; interrompiase a leitura, de quando em quando, para
contemplar atravez das grades e
cordagens, o mar, bem calmo, de tons
suavíssimos, com ondulações de seios
flácidos e somnolentos. E ah! á minha
propria alma, dolorida e extremamente
sensivel,
debilitada,
exhausta
de
incessantes luctas, abrandavam-se-lhe um
pouco as melancholias, nessa paz
suggestiva do ceu e do oceano, tão vastos,
tão profundos como ellas mesmas...
Poucos passageiros, vida tranquilla a
bordo. Cinco ou seis senhoras, sempre
sentadas nas suas preguiçosas de palha
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ou de linho, com livros abertos sobre os
joelhos, ou com os dedos finos e ageis
occupados em trabalhos de costura, ou
com os olhos errantes, esquecidos pela
immensidade das aguas; em alguns
d'esses olhos havia um brilho humido —
lágrimas
de
saudade,
talvez,
discretamente reprimidas...
Crianças, pequeninas umas, ao collo
das amas, outras, de mais edade, a
brincar descuidosamente pelos cantos.
Inglezes, bem uma duzia de inglezes:
um gentleman grisalho e magro,
correctíssimo de vestuario e maneiras —
se aristocrata ou banqueiro, não se podia
saber — passeando só e silencioso ao
longo do convez, a investigar, de
longe em longe, o horisonte com o seu
bello óculo de alcance; um velho,
lamentavelmente enfêrmo, perdido da
medulla espinhal, triste e consternadora
ruina de homem, mal podendo arrastarse a passos muito vagarosos, com um
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tremor contínuo, horripilante, nas mãos
e nos músculos da face; rapazes, na
apparencia caixeiros-viajantes, robustos e
sanguineos, jogando o cricket e o lawntennis com grande algazarra.
O médico de bordo, typo de rosto
glabro e traços finos, vagamente
parecido com lord Byron, e o proprio
capellão, austero pastor protestante, com
as suas lunetas de grossos aros de
tartaruga,
e
a
physionomia
habitualmente contrahida numa sorte de
rictus immovel, tomavam parte nesses
exercicios violentos de força phýsica.
O commandante, porém, modêlo de
rara distinção británnica, affavel para
com todos, e entretanto sisudo, ia e
vinha, aprumado, firme, com a farda
azul-ferrete
irreprehensivelmente
abotoada, tirando, ao passar pelas
senhoras, o boné de linho branco...
Agora, chegara a tarde, e o esplendor
do sol se concentrava todo, mais
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subtilisado, mais fixo, em uma opulencia
de cores luminosas e mágicas. Lá, o ceu
confinava com o oceano, em linha
nitidamente definida; nem um recorte de
montanha, nem uma sombra esbatida
de arvoredo, como nas paizagens
terrestres; agua e ether, nada mais.
Agua e ether egualmente impregnados
de um colorido, que nem o pincel nem
a penna poderiam traduzir; no
occidente, que incendio maravilhoso! que
rubras forjas cyclópicas ardiam além!
ou que rios de sangue puro affluiam
profusos do firmamento para o mar!
Do outro lado, delicioso contraste; o
ceu era pállido, successivamente côr de
rosa, côr de lilaz, côr de opala... E, por
toda a parte, afóra os cachões de
espuma que o navio ia levantando,
matizes doces e cambiantes de
madrepérola se espalhavam pelas
ondas. que a brisa vespertina mal
arrugava de manso...
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Eu olhava e scismava... sem dúvida, no
meu espírito, não refulgia essa festa
pomposa do occaso; ahi, o ambiente era já
de trevas, havia muito...
Perto de mim, duas pessoas, um official e uma joven senhora, conversavam,
em inglez; talvez de amores — oh! quem
sabe? quem sabe d' isso? — talvez de
coisas banaes; mas parecia-me, quanto
era possivel na minha preoccupação,
perceber inflexões ternas em certas
phrases, ou por que de facto as
houvesse, ou por que lhas emprestasse
o meu coração cheio tambem de
ternura — de uma ternura nostálgica,
amarga e desesperada... Marinheiros
andavam nas manobras do costume,
trocando
monosy11abos
duros,
caminhando rapidamente, subindo ás
vergas, puxando e retezando pesados
cabos; na prôa, já escura, uma voz triste,
de mulher, cantava.
E lá, onde o sol se extinguira num
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leito de púrpuras, surgia agora um
navio á vela, seguindo direcção
opposta á nossa; ia para as terras de
onde eu vinha, para o paiz adoravel e
adorado, a que os meus sonhos se
apegavam
cada
vez
mais,
obstinadamente...
Oh! patria! patria! Eu acompanhava
com a vista anciosa aquelle vulto
alvadio e remoto, que tantas invejas
minhas ia levando após si; as velas,
infladas, bojudas, dir-se-ia que me
acenassem, num adeus irónico; mas, de
momento a momento, se tornavam menos
distintas; e, porfim, desappareceram,
envoltas nas primeiras sombras do
crepúsculo.
O crepúsculo no mar... quem nunca
o viu não pode imaginar o que é,
sobretudo quando elle corresponde
extranhamente a certo estado de alma,
que é tambem crepúsculo — mixto de
pezar, de desejo irrequieto, de angústia
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indefinida e de desalento incuravel...
Em terra, innúmeros elementos
attenuam a influencia cruel d'essa
hora, seguramente a mais suggestiva
do
dia;
objectos
de
formas
variadissimas distrahem a attenção,
impedindo-a de reflectir-se sobre si
mesma... No mar, a obscuridade vai
invadindo tudo, sem que nada
detenha a sua lúgubre marcha; ha
apenas uma superficie plana, sob a
qual bem se sabe que rugem abysmos
temerosos; e por cima d’estes, cerrase o abysmo negro da noite...
A sombra, qual se fôra a muralha
movel de um cárcere, estreitava-se
cada vez mais em tôrno do navio:
alguma coisa tambem como um grillião
de ferro me constringia, lento e
lento, o coração, que se regelava,
pulsando com difficuldade. Que
abandono! que abandono de todos e de
todo, meu Deus! Como Christo, no
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Horto das Oliveiras, eu sentia o
impulso de erguer as mãos ao ceu —
as mãos trêmulas, numa angústia
indecifravel — e bradar soluçante:
Afastae de mim este calix!...
Oh! a noite! o mar! as vagas que
se desdobram, negras com orlas de
espuma, como terciopelos mortuarios,
franjados de prata; os astros que se
agrupavam aos milhares na altura,
como cyrios para um grande funeral;
o vento que bramia, irado e
tumultuoso, o vento que ululava
doloroso e trágico, assim como um
cão sem dono a uivar numa casa em
ruinas... e a consciencia da solidão
absoluta, no universo, longe de toda
a protecção e de todo o carinho... e,
ainda,
dentro
em
mim,
dois
sentimentos, qual mais perturbador, qual
mais
afflictivo:
a
saudade
immorredoura do passado e a
incerteza irreparavel do futuro — as
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lágrimas choradas sobre um túmulo, e
o estremecimento, o terror do ser
humano diante da Esphinge...
Para livrar-me d'essa oppressão
que me suffocava, para fugir de mim
mesmo, isto é, do meu peor inimigo,
arranquei-me a custo d'alli, d'aquella
immobilidade
e
d'aquella
concentração, fiz duas ou tres vezes
a volta do tombadilho, e entrei
depois no smoking-room, onde, á luz
de muitas lâmpadas eléctricas, os
inglezes folheavam jornaes e revistas
illustradas, fumando em grossos
cachimbos
de
madeira,
ou
cochilavam, bocejando a espaços,
entre um yes! e um all right!... Senteime a um canto, e abri o livro
admiravel que fôra nesse dia o meu
companheiro de viagem; uma obra
enérgica, um romance de lucta —
Fort comme la mort —
de
Maupassant. Escolhera-o pelo título,
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tão significativo, e mesmo tão
symbólico para mim... Fort comme la
mort — era precisamente a divisa que
eu trazia bem guardada no coração;
por que no coração alguma coisa eu
tinha, que era, e havia de ser sempre,
―forte como a morte...‖
Li por muito tempo, capítulos e
capítulos, attento e encantado; os
inglezes, cansados de fumar ou de
cochilar, iam-se levantando uns após
outros, para se recolherem aos
camarins; pelas escadas e pelos
corredores resoavam os seus passos
pesados; finamente, sabia o último;
e, d'ahi a pouco, o servente
approximou-se de mim, prevenindo-me
de que eram onze horas, e iam apagar-se
as luzes do smoking-room. Voltei para
o tombadilho; estava completamente
só; todo movimento cessara a bordo;
parecia que unicamente as mâchinas,
arfando com rumor contínuo e
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regular; tivessem vida, naquella
grande casa fluctuante.
As minhas sombrias cogitações
volviam
a
atormentar-me,
tão
intensas, mas não tão nítidas como
antes; como que um veu de nevoa se me
condensava nas idéas e na memoria,
ou fosse influencia da hora e do
logar, ou abatimento excessivo do
espírito... Era uma especie de modorra;
não sei até se cheguei a adormecer...
Mas, quando tornei, ou suppuz tornar,
á inteira consciencia da realidade,
outra pessoa passeava pelo convez; vi-a
precisamente no extremo d'este, do
lado da pôpa; medeava entre nós toda
a extensão da tolda. Agora voltava...
Quem seria? acaso algum passageiro,
algum official, preoccupado como eu, ou
apenas
insomne...
Circumstancia
singular! os seus passos não faziam o
mínimo ruido... Sapatos de corda ou de
borracha, talvez — pensei eu. Mas que
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extraordinario modo de trajar! Semi-nu
até á cintura; apenas uns farrapos soltos
lhe cahiam dos hombros; as calças
estavam tambem rôtas dos joelhos para
baixo; e os pés eram descalços...
A pelle luzidia, sobre a qual dava
nesse instante a claridade de uma das
lámpadas suspensas no convez,
denotava certa obesidade flácida e
balofa, como se as carnes impregnadas
de agua ou de ar não adherissem bem
aos ossos...
Nossa Senhora dos Navegantes!
Quem seria esse extranho, esse
desconhecido, esse mysterioso, errante
a deshoras pela tolda de um navio? Um
louco, porventura; um louco a
bordo?... Eu começava a apavorar-me;
e o meu primeiro impulso foi correr,
descer as escadas rapidamente, e
fechar-me no meu camarim.
A curiosidade, porém, sempre mais
forte em mim que o medo, me deteve,
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embora os cabellos se me erriçassem, e
um suor frio me fosse deslisando pelo
rosto. O homem, já muito perto, virame por sua vez, e avançava para mim
em linha recta; os seus passos, como eu
já disse, não faziam o mínimo ruido.
Pude então apanhar-lhe, num
relance, a physionomia. Horror!
horror! horror! Tinha as feições de um
náufrago, tumefactas, decompostas, pela
acção lenta da agua salgada. Lívido,
livido, quasi roxo, o semblante;
inflammados e pendentes os labios;
hydrópicas as faces e as orelhas,
como que despegadas do craneo; e,
debaixo das pálpebras enormes, os.
olhos... Olhos infernaes, olhos diabólicos,
que eu nunca mais hei de esquecer! Eram
felinamente amarellos, não de um
amarello fixo, como o dos topazios, mas
cambiante como o do mar sujo e
revolto, mesclado de lama e algas
corruptas, ora com estrias azuladas,
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ora com sombras glaucas, ora com
manchas negras tigrinas. Deus meu!
naquelles
olhos
phosphorescentes
subfulgia toda a perversidade do
oceano, do oceano que atraiçoa, do
oceano que esconde syrtes e baixios
sob o espelho luminoso das ondas, do
oceano que engole de um trago
víctimas aos milhares, do oceano
legendario, onde as sereias, a meia noite,
attrahem perfidamente para a voragem,
com os seus cantos de amor, os
marinheiros incautos! E fitos, fitos em
mim, aquelles olhos inolvidaveis!
O phantasma — era um phantasma
realmente?... estava frente a frente
commigo; eu já lhe sentia o bafo gelado e pútrido. Elle, com voz breve,
perguntou-me:
— Não viu o cofre?
Não respondi. Não podia responder.
Tinha a lingua paralysada de terror.
— O meu cofre? não o viu?
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falle!
E nos olhos jaldes prescrutadores
revelava uma anciedade indizivel.
— Que cofre?... — pude, emfim
balbuciar — quem é o senhor? que quer
de mim?
Ficou largo tempo calado, fitandome sempre, sem desviar do meu
semblante, por um minuto sequer, os
olhos sinistros. Eu ouvia apenas o
rumor contínuo das machinas, e, maior,
mais forte que esse, o rumor do meu
proprio
coração,
que
batia
descompassado...
E elle disse, porfim: — Ha dois
annos, naufragando neste logar, perdi o
meu cofre. Não o viu?
— Não; ignoro que cofre seja esse
de que me falla.
— Bem. Tal pergunta tenho feito
a mais de vinte pessoas, neste mesmo
ponto do Atlántico, e todas me
respondem negativamente. Ninguem
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sabe do meu cofre... Escute. Vou
contar-lhe a minha historia. Depois de
ouvil-a, comprehenderá por que estou
aqui...
Nasci em Barcelona. Meu pae era
um pobre pedreiro; minha mãe, tísica
em ultimo grau, trabalhava como
costureira numa officina da cidade.
Perdi-os ambos muito cedo; quasi que
passei do meu berço de palha
humilde para a vida aventurosa das
ruas. Pequeno, fraco. sósinho, atirado á
miseria e ao vicio! desamparado de
todos, sem um coração antigo, no
rigor de um inverno implacavel! a
neve cahia aos flocos; eu tiritava de
frio e de fome mas algo em mim
procurava resistir e combater; eu
tinha já, uma noção, obscura e
inconsciente embora, da lucta pela
existencia... Comprehendi que era
preciso fazer alguma coisa... e, em falta
de melhor. comecei por implorar a
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caridade pública. Chorava e gemia, ás
portas das egrejas e ao longo das
ruas, commovendo os transeuntes
coro o meu psalmodiar monótono, e
agarrando pelas abas do casaco os
que recusavam commover-se. Assim fui
vivendo alguns mezes, com os
magros cobres arranjados aqui e
acolá; até que um dia, como pedisse
esmola a um senhor bem trajado e
sympáthico, elle me disse: — Tens dez
annos; por que não trabalhas? —
Trabalhar? onde e como? — Queres
vender jornaes pela cidade? — Como não?
estou prompto. — Então, vem commigo.
— E, levando-me á redacção de um diario,
entregou-me um maço de folhas, para
que as fosse aprégoar pelas ruas.
D'est'arte principiei a ganhar meu
pão de cada dia. Depois fui empregado
em casa de um ferreiro; depois, grumete
a bordo de um navio mercante.
Succedeu uma vez, andando nós pelas
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alturas da ilha da Madeira, que um
companheiro, jogando commigo e
perdendo, me chamasse de ladrão...
injustamente,
senhor,
pode
crer,
injustamente! Os meus nervos todos
vibraram; um nó me apertou a garganta;
perdi o juizo; e fora de mim, sacando do
bolso a navalha, feri gravemente o rapaz.
Fui logo entregue ás autoridades da
ilha, e estive preso tres annos, findos
os quaes embarquei para Lisboa, onde
fui criado de hotel, cocheiro, estofádor
de moveis, e clown de uma empreza de
cavallinhos. Deixando-a, acompanhei á
América, na qualidade de intérprete, a
um conde allemão muito rico e muito
extravagante: parecia elle, a princípio,
estimar-me
devéras,
tratava-me
familiarmente, como camarada, quasi
como egual; mas de uma hora para outra,
sem razão apreciavel, aborreceu-se de
mim em Valparaiso, e mandou-me
embora, depois de remunerar com
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magnífica
liberalidade
os
meus
serviços.
Regressei á Europa; fixei residencia em
Madrid; e com os salarios que houvera do
conde, estabeleci uma casa de vinhos.
Estava disposto a terminar de vez a
vida erradia que até então vivera; e a
envelhecer em paz entre o balcão e a
adega.
O
armazem
prosperava
rapidamente; talvez em poucos annos eu
me visse rico... Mas, senhor, eu viera ao
mundo com ruim estrella; o destino havia
de perseguir-me sempre... Amaldiçoado
destino! Uma circunstancia imprevista
bastou para infelicitar-me e perder-me.
Perto da minha loja morava, em
desmantelado e sórdido casebre, um velho
mendigo,
que
eu
soccorria
constantemente; dava-lhe dinheiro, davalhe roupa, e offerecia-lhe de quando
em quando um copo de vinho generoso,
nas tardes de inverno, húmidas e escuras,
em que o vento sibilava ríspido,
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arrebatando pelos ares partículas de
neve. Um dia, deixei de vel-o; passou-se
uma semana, passaram-se duas, e elle
não apparecia.
A' fôrça de o encontrar sempre, já
de certo modo me habituara á sua
presença; e o hábito, de ordinario,
gera affeição ou coisa semelhante...
Estará enfermo, reflecti: e fui
procural-o na sua triste morada.
Achei-o mais que enfermo, agonisante;
gemia debilmente, com voz trêmula e
respiração curta, deitado no seu
enxergão roto; a seu lado, sobre um
caixote de pinho carcomido, ardia um
candieiro de azeite, alumiando as
paredes gretadas e limosas, o
pavimento coberto de poeira espessa, e,
pelos cantos, velhos objectos imprestaveis
— trapos puidos, púcaros quebrados,
cadeiras sem espaldar ou sem pernas.
Acerquei-me do mendigo; fallei-lhe
com solicitude; disse-lhe palavras de
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carinho e consôlo. Não sei se elle me
ouvia; o seu rosto, amarellento, magro,
cadavérico, enquadrado nas barbas
grisalhas e revoltas, não tinha
expressão alguma. Como elle se
revolvesse no leito, por movimento talvez
inconsciente, alguma cousa rolou pelo
chão, tinindo. Abaixei-me para ver; eram
tres moedas de ouro. Levantei-as,
mostrei-lh'as: o mendigo olhou para
ellas com affeição, e para mim com
rancor. D'ahi a instantes expirava...
Percebi então o segredo da sua
existencia; aquelle homem, que esmolara
acaso desde a infância, devia possuir
uma fortuna, tenazmente accumulada,
com astucia e ciume. Metti as mãos pelos
buracos do enxergão, onde jazia o seu
cadaver;
escudos,
piastras,
libras
saltaram, ás duzias, aos centos; remexi o
casebre em todos os sentidos; não
houve recanto nem esconderijo que
escapassem á minha inspecção. E em toda
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parte, nos trapos, nos púcaros, nas fendas
dos muros, ouro, montões de ouro, e notas
de banco em volumosos pacotes...
Um pensamento me acudiu: se eu me
apoderasse d'esta riqueza toda?... Que mal
haveria nisso? quem poderia saber?... E,
de resto, eu a ninguem lesava; tinha
tanto direito de levar para mim aquelle
dinheiro, como teria de carregar um
thesouro, descoberto por acaso num
areal da Africa...
Mandei
sepultar
o
mendigo;
acompanhei-lhe o corpo até o túmulo; e,
aos poucos, sem que ninguem desconfiasse,
transportei a sua fortuna para minha
casa, e guardei-a num cofre. Mas,
então, como se o defunto quizesse, do
outro mundo, castigar-me com a mais
satânica das vinganças, um sentimento
novo entrou a germinar em meu ser,
torturando-me, consumindo-me, sem me
permittir um momento de socêgo... Dirse-ia que eu herdara do morto a sua
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medonha paixão: a avareza — avareza
profunda, acerba, sempre vigilante e
suspeitosa, mas notavel sobretudo pelo
seu caracter exclusivo: ella se referia
somente áquelle dinheiro, ao dinheiro vil,
que o mendigo havia sem dúvida
amaldiçoado antes de fallecer. Quanto ao
meu, ao que eu ganhara honradamente
pelo trabalho, nada de parecido me
inspirava; eu despendia d'elle o que
era preciso, sem prodigalidade e sem
excessiva parcimonia. Mas, ai! o que eu
encerrara a sete chaves dentro do
cofre!... quanto padeci, e padeço ainda,
por causa d'elle! Tornou-se a minha única
preoccupação, a minha única idéa, a razão
de ser de todos os meus actos...
Noite e dia, noite e dia, sem poder
pensar em nada mais, sem ter nina
sensação que não viesse d'ahi!... Puzera o
cofre junto á minha cafua; horas e horas
passava, fechado na alcova, só,
ferozmente só, a contar e a recontar
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moedas e notas, notas e moedas; o
tilintar do ouro e o tenue cicio do
papel meio gasto eram as únicas vozes
que o meu ouvido amava... Se um rumor
me despertava do sommo; se eu
sonhava,
não
que
alguem
possuísse, mas que alguem desejasse
o meu thesouro, erguia-me em
sobresalto, ascendia a vela, agarrava o
cofre com as mãos crispadas, e, até
amanhecer, contava e recontava
moedas e notas, notas e moedas.
Passaram-se mezes. Uma tarde,
bateram-me á porta. Fui abrir. Vi um
moço franzino e pállido, de apparencia
doentia, e pobremente vestido. Após os
cumprimentos usuaes, elle me disse, e
provou, que era filho do mendigo, e
accrescentou que, sabendo como eu
protegera o pae, vinha pedir-me
soccorro para a sua miseria.
Estremeci até a medulla dos ossos.
Qual era o meu dever? Entregar-lhe
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os bens paternos, não é verdade?...
Separar-me d' aquella fortuna, do meu
amor, da minha vida?! Jamais! jamais...
Tratei o moço com bondade; dei-lhe
algum dinheiro, não d’aquelle, mas do
meu; e despedi-o depois de lhe arranjar
trabalho em casa de um negociante
meu amigo.
Mas, d'ahi em diante, aos meus
tormentos habituaes, se juntou a faria de
um remorso inexoravel. No fundo da
minha alma persistia ainda, não sei como,
um resto de probidade... Repugnava-me
proceder como ladrão, retendo em meu
poder um espolio que me não pertencia,
com prejuizo do herdeiro legitimo...
Luctei, reluctei commigo mesmo — em
vão! Um como pacto diabólico me
vinculara para sempre áquelle infame
thesouro! Corroido de pena, enojado de
meus proprios actos, não tinha fôrças
para rejeital-o...
Foi então que, para ver se me
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distrahia, se me esquecia um pouco,
resolvi sahir de Madrid e correr
mundo. Quiz começar pela América;
embarquei para o Rio da Prata,
tocando no Brasil. A viagem fôra,
durante muitos dias, suave e calma; só
eu é que não tinha calma, nunca,
nunca... Antes de partir, fazendo
violencia á minha vontade enfêrma,
trocara as moedas de ouro em notas de
banco; assim o cofre era muito menos
pesado. Trouxera-o para o meu camarim
com grande mysterio, e quasi que não o
perdia de vista um instante; se ousava
acaso subir ao tombadilho ou passear
pelos corredores, tornava logo assustado,
receoso de que m'o roubassem.
Uma noite, eu dormia. Era, desde
muito tempo, a primeira vez que um
somno tranquillo me cerrava as
pálpebras. De súbito, despertei: uma
vozeria atroadora enchia todo o navio;
eram gritos agudissimos, gemidos

–— 315 ––

lancinantes, brados de soccorro, trillos de
apito, ordens breves dos officiaes,
dominando o tumulto.
Levantei-me, vesti-me ás pressas;
corri para fóra do camarim. — Que
ha? que ha? — perguntei. Não foi
necessario que me respondessem; em um
segundo comprehendi tudo. Iamos a
pique. O vapor, com um enorme
rombo nas costuras, rodava já
vertiginosamente, enchendo-se d' agua.
Crianças choravam, transidas de susto;
mulheres, desgrenhadas, loucas de terror,
vagavam de um lado para outro,
atropellando-se
e
confundindo-se;
algumas, desesperadas, ajoelhavam-se,
clamando por Deus e pela Virgem
Maria; para salval-as, era preciso que os
officiaes e os passageiros as levassem á
fôrça. No convez, o commandante, de
revólver em punho, mantinha a
disciplina severamente; o primeiro que
a transgredisse cahiria alli mesmo,
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com o craneo varado por uma bala. E
sobre toda essa catástrophe medonha,
pairava o horror da noite escura e do mar
bravo.
Muita gente fôra já recolhida aos
escaleres. O commandante disse-me,
apontando para um d'elles: — Vá! fuja!
não ha um minuto a perder!
E o meu cofre?
Desci precipitadamente as escadas;
com os choques que o vapor soffria a
cada instante, fechara-se a porta de
meu camarim; era impossivel forçal-a.
Corri á proa; peguei em um machado
que ahi ficara; e em dois golpes derrubei
a porta.
Já com o cofre nos braços, voltei ao
convez. Os escaleres haviam partido. O
commandante ainda se conservava,
impassivel, no seu posto.
— Ande, homem! — exclamou elle
— Ao mar! a nado!
Atirei-me á agua, sem abandonar o
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cofre, que pesava, pesava cada vez mais.
Com elle era impossivel salvar-me.
Tinha de optar entre sacrifical-o e
perder-me... Um marinheiro — ah!
infeliz creatura! — vendo-me prestes a
submergir-me, dirigiu-se para o meu
lado, a prestar-me soccorro. Segurou-me
um braço, e indicando o cofre:
— Está doido? bradou — Ponha isso
fóra! senão vae ao fundo!
E, unindo a acção á palavra, tentou
arrancar-m'o. Ah! que delirio me
desvairou a mente naquella hora de
maldicção?! Quiz defender o meu
thesouro; investi contra o desgraçado
marinheiro e emquanto com a mão
esquerda comprimia o cofre sobre o
coração, com a direita o estrangulei...
Na lucta, porém, o cofre sumiu-se...
Desde então, o anathema divino
pésa sobre mim — justa punição de
meus crimes. Novo judeu errante, vago
sem cessar pelos mares, em busca do
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cofre nefando. Sei que não me será
dado morrer, emquanto o não tiver
em minhas mãos... e eu quero
morrer... é a felicidade suprema para
mim — morrer! Peixes ferozes,
tubarões e espadartes passam por mim e
desdenham-me; meu corpo decompõe-se,
as carnes se me despegam dos ossos... e
eu não morro! Ah! senhor! se existe
no seu coração um sentimento de
piedade, se a minha sorte lhe inspira
um pouco de dó, eu lhe supplico...
reze por mim, peça a Deus que se
aplaque, afinal... e que eu encontre de
novo o meu cofre... para morrer em
paz!...
Grossas lagrimas corriam-lhe pelas
facês túmidas, ao concluir a sua
narração; e o peito inflammado
arquejava em soluços... Afastou-se a
passos lentos, e, galgando a amurada,
arrojou-se ao oceano...

—––
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VI.
MELANCHOLIA MEDIEVAL
––––––
My little body is aweary of this great world.
SHAKESPEARE — The Merchant of Venice

L

tarde, triste e escura tarde
de inverno... de um inverno em
comêço, ainda sem a poesia branca da
neve, que suavisa a crista pedregosa do
monte e a torre aguda da egreja com os
contornos mollemente arrendondados das
suas roupagens virginaes... Inverno sem a
poesia branca da neve, só com a poesia
trágica da desolação e da ruina em toda
a natureza... O vento aspérrimo brada
como
um
possesso,
gane
ONGA
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lamentosamente
como
um
cão
abandonado, pelos caminhos desertos; e
enfurecido porque ninguem lhe acode,
retorce os troncos das árvores, torturalhes os galhos, arrancando-lhes a
folhagem amarellenta, e espalhando-a
pela altura em redemoinhos phrenéticos...
As pobres árvores ahi ficam —
esqueletos nús e lastimosos, agitando os
braços em gestos macabros, como quem
pede em vão ao ceu misericordia ou
justiça... Empolgados pelas garras
ferrenhas do tufo, alguns pássaros,
raros, que se aventuraram a desafial-o,
passam com gemidos trêmulos de
pavor, e a muito custo se acolhem aos
alpendres e beiraes próximos; até os
corvos de fronte calva, affeitos ás
intemperies e durezas da sua má sorte, em
roucos e insolentes grasnidos se
queixam; por que nem um resto de
carniça se lhes antolha nos campos
talados; em revoada, partem todos... e
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vão cahir mais longe, tontos e trôpegos
de fome, sobre penhascos áridos. Alem,
pela planicie, onde a vista já não
alcança, uivam na sombra lobos
vagabundos...

*
* *
Na longa tarde, na triste e escura
tarde de inverno, Irene, a linda viuva,
relembra os seus breves amores passados
— para sempre passados!
E dos olhos, dos grandes e mágicos
olhos, cujo brilho intenso os desgostos
velaram, cae-lhe sobre as mãos
cruzadas nos joelhos um rosario de
lágrimas... É moça ainda; trinta annos
apenas; mas desde os vinte que se
fecharam para ella todos os caminhos da
esperança e da alegria. Nas feições, na
tez, no talhe esbelto, não mostra mais
edade do que tem realmente; só a
expressão envelheceu nella; pelo vinco
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reflexivo entre as sobrancelhas, pelo
lento mover das pálpebras pesadas de
chôro, pelo rictus do desengano nos
cantos da bocca, por certa indifferença
melanchólica que todos os seus
movimentos revelam, se conhece que
viveu seculos em dias, e attingiu essa
maturidade da Dôr, para que as horas são
todas eguaes, todas de um crepúsculo
monótono e fúnebre, sem raios de sol,
sem gottas de orvalho, sem aroma de
flor ou trino de ave...
Da alta janella ogival, cujos vitraes,
fortemente coloridos, estão abertos de par
em par a despeito do frio, Irene
contempla o voejar dos corvos lá em
baixo, sobre os campos talados, e attenta
escuta, buscando talvez interpretal-os,
os berros do vento, que brada como um
possesso, que gane como um cão
abandonado, pelos caminhos desertos.
Todo o castello está silencioso; não soam
trombetas junto aos fossos, não rangem
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as cadeias da ponte levadiça; nem se
ouvem na praça de armas as vozes dos
homens de mesnada, nem sob as muralhas
o passo regular da ronda, nem ao longe,
pelas ruas do burgo, o trotar dos
cavallos da patrulha...
Nessa mudez de tudo, nessa agonia
lenta do dia que expira, Irene evoca,
ja como visões mal distintas, como
quadros meio desbotados pela bruma da
distancia e do tempo, as scenas da sua
rápida e mentirosa felicidade. Noiva,
amada e amante — oh! quão amante e
quão amada! — passeando a sua ventura,
de mãos dadas com o Escolhido, pelos
parques e pelas aléas do seu solar
senhorial, pisando boninas e colhendo
giestas nas manhans da sua única
primavera; preparando, entre a velha
aia e as irmãs ainda meninas, o sumptuoso
enxoval, um mundo de joias e de
tecidos finos, e levantando os olhos da
deliciosa tarefa ao rumor do reposteiro,
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que se abria e dava passagem ao
enamorado, tão varonil trajando galas
de Côrte, como panoplia de aço polido...
ceus! assim fôra ella? ceus! quem
conheceria a noiva de outrora na
viuva de hoje, coberta de lucto,
desenganada já de todos os sonhos da
juventude? Ella mesma, ella mesma,
naquelle momento inolvidavel, entrara
em triumpho pelo vasto templo
illuminado, pállida de júbilo sob os veus
nupciaes, seguida de um cortejo quasi
regio, e a sua mão fôra unida á mão
d'elle pela dextra enluvada do bispo,
em cuja fronte a mitra fulgurava
solemnemente, como lhe fulgurava dos
hombros até aos pés o pluvial de
lhama de ouro? ella mesma, ella
mesma sorria docemente, quando, ao
sahir da igreja, uma voz ingenua de
donzella, perdida na onda do povo
curioso, exclamara: — Lindo par, lindo
par, que Deus ajuntou!...
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Ai! que só os ajuntara para logo os
separar!
Ainda no meio das festas com que
era celebrado o consorcio, ainda frescas e
rescendentes nos portaes do castello as
grinaldas de rosas em que o seu nome
se enlaçava com o d'elle, o destino
mysterioso viera, como raio que tombasse
do firmamento azul sem nuvens, reduzir a
cinzas o palacio da sua illusão...
Mensageiros empoeirados de muito
jornadear traziam grandes notícias.
Apparelhava-se a nova cruzada; os
mussulmanos assolavam outra vez terras
de fieis, ameaçando o Santo Sepulchro de
inauditas profanações. O rei Luiz de
França, ardendo em zelo e furor,
anciava por punir-lhes a audacia; era
mister levar avante a obra piedosa, que
Pedro o Eremita andara por toda a
parte prégando. Prestes era tudo para a
expedição; hostes numerosas se fundiam
umas com outras; pendões, signas, guiões
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sem conta tremulavam ao vento. Urgia
partir.
Fôra uma confusão, uma debandada
enorme entre os fidalgos e ricos-homens
que tinham vindo para as bodas. Não
havia um só, mesmo entre os quasi
adolescentes ainda, que não estivesse
alistado na sacra milicia; nenhum ficaria
em seus dominios sem ser por todos
taxado, e taxar-se na propria consciencia,
de villão e covarde. Só os anciãos,
consumidos
pela
decrepitude
ou
mutilados nas passadas campanhas,
permaneciam ao calor da lareira com
as mulheres e as crianças; esses mesmos,
porém,
desgostosos,
talvez
envergonhados, alongavam a vista para
as estradas, por onde serpeavam as
fileiras do exército com os seus trajos e
divisas multicores, como, no alto do Nebo,
Moysés estendia os braços para a Canaan
promettida, que elle não chegaria a ver...
Todos se foram. Elle tambem — e
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entre os primeiros.
Oh! aquella noite — aquella noite
fatal! Algumas palavras cortadas por
soluços, o supremo abraço, os beijos
últimos do adeus... E a pobre
desposada o via ir, o deixava ir, e ficava
esperando por elle, com o seu coração
insaciado, com o seu corpo ainda
intacto de donzella, puro como um lyrio
do valle em cuja haste ninguem tocou.
Encerrara-se logo nos seus aposentos,
para chorar a sós; mas não ousara
queixar-se, nem aos homens, nem a Deus
sequer, nas suas preces. Sabia os votos
que elle fizera; que jurara seguir a
cruzada, e guardar castidade sem
mácula até voltar da guerra.
Com suas proprias mãos lhe tecera o
brial e lhe bordara o talim, cingindo-lh'o
no instante da despedida; com suas
proprias mãos lhe vestira o manto
branco, ornado de uma cruz verde
sobre o hombro esquerdo. Como podia
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maldizer-lhe a ausencia, se o túmulo de
Christo o reclamava? se elle partilhava
a sorte commum de todos os seus
pares, defensores da fé por nascimento e
herança? Sobretudo, tinha tal certeza de
vel-o regressar! Deus, que apenas lh'o
tomara para santifical-o, restituir-lh'o-ia
em breve, e com elle a paz e o gôso para
sempre...
Do Amado, entretanto, nada voltara,
após largas perplexidades e angústias,
senão um velho Devocionario, que ella
houvera de sua mãe, e dera, ao esposo
como guia e conselheiro nos transes
mais duros da guerra. Um escudeiro
desconhecido, vindo de Mansurah, onde
estivera prisioneiro com o rei Luiz, lhe
entregara o livro: entre as páginas
ennodoadas de sangue, brilhava ainda
uma loura madeixa dos cabellos d'ella,
cortada á pressa no momento da partida.
O escudeiro assistira á agonia do
Cruzado, ferido horrivelmente no aspero
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combate de Damietta; e contava que, de
tão mal que se sentia, a muito custo
pudera
elle,
confiando-lhe
o
Devocionario, indicar-lhe o castello onde
o devia deixar, e para quem; depois
balbuciara confusamente: — Irene!
Irene!... e rendera a alma ao Senhor.
Irene recebeu o livro e ouviu a narração, sem uma palavra, sem uma
lágrima; e no mesmo instante, como se
se tornara pedra, cahiu em profundíssimo
lethargo, por muitos e muitos dias, em
que mais de uma vez a tiveram por
finada. Que houve durante o somno lethal? Peregrinações do seu espírito para
as montanhas do Oriente, para o solo
bemdito onde jazia o esposo? Colloquios
mysteriosos, estreitos amplexos, uniões
divinas de amor com elle, no oceano
sem limites da eternidade? Nada sabia
d'isso; mas quizera não despertar mais
neste mundo...
Correram annos e annos. Outros

–— 330 ––

homens vieram, muitos outros,
pretendel-a e requestal-a. Eram todos
fidalgos, ricos, senhores de terras,
validos nas côrtes, illustres uns nas
armas e outros nas lettras. Brazões de
alta linhagem, corôas ducaes e até
principescas rolaram a seus pés.
Olhares candentes buscaram em vão o
seu olhar, modestamente baixado; em
vão juras cálidas de apaixonado e
phrases
elegantes
de
trovador
tentaram, afagando-lhe o ouvido,
penetrar-lhe o coração. Cavalheiros
airosos, em torneios e justas, levavam
na insignia as côres d'ella, e iam
saudal-a quando vencedores; nos serões
festivos do castello, o seu nome
andava em rimas sonoras pelas
cantigas dos menestreis.
Perdidos foram, porém, todos os
meios de seducção, perdidos os rogos de
seus velhos paes, e as promessas
deslumbrantes do poder, da fortuna e
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da gloria. Irene era a mulher forte.
Não semelhava sua alma o espelho,
que reproduz quantas imagens se lhe
poem diante; era antes como preciosa
moeda de ouro, cunhada para sempre
com a effigie de um único soberano.
Amár a outro? Um só fôra para
ella o typo ideal do homem; esse
desapparecera da terra. Acceitar a
outro sem o amar? Seria o adulterio
mesclado á falsidade e á villeza...
Um a um se foram retirando os
desenganados.
Fez-se em tôrno d'ella o silencio
absoluto, tão caro ao seu espírito
dolorido. Sómente longe, nas práticas
dos solares e das côrtes, os moços nobres
fallavam — como de uma figura
legendaria — de Irene, a castellan
inconsolavel, a espôsa do morto, a
Viuva-Virgem. Tal prestigio feminino
e angélico lhes infundia um respeito
quasi supersticioso, e ao mesmo
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tempo lhes ateava no sangue um
desejo impotente, por isso mais agudo,
de possuil-a.
Viuva-Virgem! Ella o era, em
verdade. Não fremira a sua carne
impolluta nos delirios da paixão; nem
lhe fizera palpitar as entranhas o
estremecimento
sublime
da
maternidade. Apenas haviam viçado
— tão ephêmeros! — em seus labios
unidos aos d'elle, doces beijos
deliciosos, mas infecundos. Deus,
sacrificando-o, confirmara para sempre
o seu voto de castidade sem mácula...
Que importava, todavia, a essa
meiga alma já mýstica o prazer
fugitivo dos sentidos? Que valiam
instintos loucos do corpo, destinado a
perecer tão de prompto e a dissolverse com a escoria da terra? Não; o que
a pungia e desolava era a renúncia que
fizera do mais suave e mais brilhante
sonho um filho! um filho seu e d'elle
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— um filho que em si juntasse as
duas naturezas, fundidas como
metaes raros pelo fogo de um amor
vehemente... Crial-o no carinho do seu
seio, velar-lhe o somno, protegel-o,
criança, dos assaltos da natureza
hostil, adolescente, das tentações que
assediam a debil juventude, fazel-o
cousa sua, vel-o crescer bello,
generoso, forte de compleição e de
caracter, dando-lhe o espectáculo
ineffavel da resurreiçáo do ausente;
formal-o, no culto d'essa memoria
querida, soldado e poeta, gentil e
respeitador das damas; cedel-o
mesmo, um dia, ao Santo Sepulchro,
não para extinguir-se tragicamente
longe d'ella, mas para vingar nos
bárbaros Islamitas o exicio de seu
pae... chimeras impossiveis! quantas
vezes, nas suas scismas de viuva não
resignada, imaginou o que elle devia
ser, e o teve diante de si, tão formoso e
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tão nobre de aspecto! quantas vezes
cuidou, acordando a deshoras,
escutar-lhe a voz, semelhante á do
esposo, apenas um pouco mais doce e
feminina: Mãe! minha Mãe! — Chimeras impossiveis... Tinha de caminhar
até a morte — oh! tão implorada morte!
— solitaria, incomprehendida, sem achar
uma alma em que derramasse os seus
bálsamos de ternura infinita; e o seu
abandono era grande como o da
Virgem ao descer do Calvario...
Eis por que, rememorando o passado,
Irene melancholicamente vê esteril e
árida a sua existencia, qual um deserto da
Arabia Petréa, cujas areias, sublevadas
pelo simoun iroso, sepultaram sob os
seus cómoros a caravana multicor das
illusões juvenis. Alli, na calcinada
planura, só duas flores se erguem, duas
flores cujas hastes vão subindo
lentamente para o ceu: a rôxa flôr da
saudade, regada pelo sangue do Martyr,
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e a flôr alvíssima da oração, nimbada
de chammas sobrenaturaes...
Cerra-se já em noite a longa tarde, a
triste e escura tarde de inverno.
Desprendem-se da altura os primeiros
flocos de neve... Ouvem-se agora na praça
de armas as vozes dos homens de
mesnada, e sob as muralhas o passo
regular da ronda, e ao longe, pelas
ruas do burgo, o trotar dos cavallos da
patrulha...
E dos olhos de Irene, dos grandes e
mágicos olhos, cujo brilho intenso os
desgostos velaram. cae ainda, gotta a
gotta, um rosario de lágrimas...

—––
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VII.
UM CÃO
––––––
Sara morto da loro i1 loro nutritore, e flagellato con spietata morte.
O mondo! Come è che non t'apri a precipitarlo nell'alte fessure de' tua gran baratri
e spelonche, e non mostrare piú al cielo
si crudele e spietato mostro?
LEONARDO DA V INCI. Le profezie.

omem em lucta com a Natureza —
eis o eterno espectáculo. A Natureza é má, essencialmente má? Não; a Natureza, se não é inconsciente, é justa, punindo-nos das offensas constantes com
que a irritamos. É inconsciente? Voltemos então contra nós o brado illustre de
Pascal: digamos que o universo, se nos

H
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esmagasse, não seria culpado, por não
saber que o faria, mas nós, quando atormentamos creaturas mais fracas, somos
criminosos, por que premeditamos o
aggravo, e lhe apparelhamos com indústria os instrumentos efficazes. Moloch
parece uma terrivel imagem, uma cruel e
repellente ficção pagan. Mas o Homem
não é o grande Moloch, para cuja gula
colossal todos os elementos e todos as
seres hão de contribuir? Tal é pelo organismo, desde as suas origens; e a civilisação, longe de moderar-lhe o instinto devorador, não faz mais que aguçal-o, fornecendo-lhe recursos novos o poderosos.
Ah! nossas mãos — e não digo mãos
de assassinos e guerreiros, não excluo as
das crianças innocentes e das virgens piedosas — nossas mãos estão affeitas mais
a ferir que a curar feridas. E se a Natureza pudesse fallar, se a alma das ondas e a
alma dos bosques soubessem exprimir o
sentimento que nellas vibra, de todos os

–— 338 ––

cantos da terra, das profundezas marítimas e das profundezas vegetaes, sahiria
unanime sentença de condemnação contra nós — entes damninhos e pravos, que
destruimos, corrompemos e profanamos
tudo!
Mas nós estamos, não é verdade? no
mais excelso pináculo da creação. D'ella
somos os reis; lá é o nosso throno. De tudo o que nos cerca recolhemos preito e
menagem, adoração e saque.
A lei do sangue e do morticinio é a da
nossa conservação. Ai de nós! cumpre
reconhecel-o. Não mais digamos, porém,
que a cobra é pérfida, o tigre é cruel; a
julgar-nos pelo mesmo padrão, em crueldade e perfidia os deixamos bem distanciados. Se a cobra e o tigre tivessem estylo, e imprimissem livros! Bellas coisas
diriam de nós; diriam sobretudo quão differente é de vir a campo com armas simplesmente naturaes, vir apercebido de
armas complicadas, que ferem de longe e
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triumpham sem lucta, nem perigo; diriam
tambem que matar por fome é uma coisa,
e outra é trucidar por divertimento.
Quando, pois, um leão mastiga e engole
um caçador nos sertões africanos, lastimemos a sorte do caçador, mas não exclamemos, hypocritamente: Perverso
leão! — O leão teus direito de comer, e
pode sem crime usar da legitima defesa.
O leão faz muito bem, no seu ponto de
vista, que é tão respeitavel como o nosso...
A' medida que progredimos, mais artistas nos tornamos; portanto, mais exigentes. Já nos não basta a satisfação dos
singelos, primitivos appetites; os nossos
sentidos se acostumaram ás delícias infinitas do luxo, e para os estimular superfinamente, para dar a cada um d'elles regalos e festivaes soberanos, é preciso que
aos innúmeros úberes da terra se esprema
todo o leite materno de fecunda seiva e
de variado sabor.
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Encaramos com desprêzo os bárbaros
antigos, que saciavam o rude estômago
com enormes peças de montaria, e trajavam grosseiros tecidos, e dormiam sobre
mal aplainadas pranchas. Obtusos e ignaros veadores!
Que para contentar subtis paladares de
sybaritas se arranquem aos rouxinoes da
solidão as linguas eloquentes e canoras; e
dém-se em pasto ás moreias corpos mutilados de escravos para que os patricios
convivas de Lucullo gosem nellas um leve requinte de anthropophagia... Já essa
ficção nos legaram os Romanos, mestres
de prazer e fasto, traçando garbosamente
os mantos de púrpura, tinta com o sangue
de um mollusco em Tyro.... Os séculos
de civilisação marcham sobre ossuarios
immensos, e d'estes se extrahe o adubo
que dá viço ás grandes obras da arte e aos
pequenos caprichos encantadores da moda.
Sem fallar das brigas de gallos e das
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touradas, por exemplo, em que os animaes, por artificial insidia excitados, podem
ao menos medir fôrças com os seus adversarios, quem, ao manusear delicadamente uma delicadíssima figurinha chineza de marfim, tem a visão trágica dos
inoffensivos elephantes acossados atravez
das indicas florestas, ou, ao enfeitiçar a
vista e o tacto nos matizes achamalotados
e na maciez electrisante de uma collecção
de pelliças ricas, pensa com pezar na hecatombe de chinchillas, de rapozas azues,
de lontras, de astrakans recem-nados que
essa opulencia representa? Eu proprio, se
converso com uma venusta mulher magnificamente vestida de sedas, ornado o
collo de pérolas regiamente raras, e que
sobre as espaduas, para as agasalhar, traz
um longo manto de velludo forrado de
alvíssimo arminho (cuja brancura rutilante tão bem se casa á brancura mate de um
joven corpo) e rescende a essencias de
Violet ou Guerlain, que são a alma das
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flores brutalmente esmagadas nos almofarizes e nas retortas, só tenho sentidos
para admirar a formosura da deliciosa
dama, sem que me acudam sequer a memoria as pétalas dos ylang-ylangs trituradas pela pressão mechánica, e a veste do
animalzinho niveo maculada de gottas
rubras, dolorosamente... Assim, o artista
em mim discorda ás vezes do philósopho.
Mas de taes contradicções é feita a nossa
cultura...
Entretanto, sou bem sincero quando
prezo como a um amigo um nobre tronco
de árvore ancian, quando passo carinhosamente os dedos pela rama de um rosal e
tenho escrúpulo de lhe arrancar uma rosa,
quando medito com enternecida e suavíssima compaixão sobre a sorte dos fracos,
dos vencidos — sejam proletarios inválidos, ou cães sem dono, magros, famintos,
de toda a parte expulsos.
É justamente um cão que me inspira
estas páginas, escriptas no horror de uma
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noite lúgubre, em que ao ribombo da trovoada se junta o troar soturno da artilharia, ceifando lá, do outro lado do mar, vidas, vidas sem conta! Assim, mísera creatura maldita, um acaso que tu ignoras, e
não poderias comprehender, te dá no meu
trabalho — mesmo nesta hora em que
tantos de meus irmãos soffrem e morrem
— a posição proeminente que em novellas, poemas e artigos de fundo occupam
os personagens racionaes.
Racionaes! O nosso orgulho respira
satisfeito, podendo encarar-te como um
ser inferior; mas não córamos ao ver que,
sem as nossas altas faculdades, a tua raça
chega com mais frequencia que a nossa,
talvez, ao grau supremo de certos nobilíssimos sentimentos. O humorista que declarava: — Quando mais trato os homens, mais estimo os cães — tirava a
conclusão de alguma experiencia decisiva. Muitos d'estes, deitados sobre a sepultura de um senhor adorado, depois de
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passar dias e dias a ulular desesperados
queixumes, expiram de dor e inanição.
De quantos filhos se conta que morressem sobre o túmulo de um pae?
Um acaso curioso faz que, ha bem
uma semana, eu te encontre todos os dias
na rua, pobre animal lazarento, e repare
em ti, e te siga com os olhos — quando é
verdade que centenas de homens passam
por mim, sem que eu os veja sequer...
Vaes andando, muito devagar, abatido e
trôpego — sem duvida, a lepra, que te
consome, tolhe-te as articulações. Não
tens mais pello; a cabeça, o lombo, as
pernas, tudo é uma chaga só, áspera e
cinzenta. Estás feio, disforme, repugnante
— repugnante para quem não se compenetra da tua desgraça, e não se interessa
por ti como eu; porventura, és perspicaz,
o teu fadario de bohemio errante deu-te
certa dose de experiencia, e descobres, só
pela expressão do meu rosto, pelo modo
como eu paro e me demoro a contemplar-
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te, que não me és indifferente!
Estás feio, com essa medonha doença
que te corroe; oh! não, não podes ser
comparado aos esbeltos e altivos cães,
que nas casas ricas gosam tratamento fidalgo, ou aos robustos mastins que alegremente folgam ao sol, nas praças da
cidade. Galgos finos e aristocráticos,
bull-dogs de focinho achatado e músculos de ferro, perdigueiros de ouvido attento e faro subtil, habituados ás aventuras da caça, cachorros da Terra Nova, de
altivo porte e bastos, sedosos pellos, cachorrinhos de salão, brancos, mimosos,
sustentados a leite e a azas de frango...
nada tens que ver com esses formosos
typos da tua especie, ornados de colleiras
vistosas e de nomes sonoros, ó cão lazarento, filho anónymo da miseria e do esgoto!...
Não chegaste, de certo, a conhecer
tua mãe, cadella vadia que te poz no
mundo uma noite, e te engeitou logo
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como um fardo importuno á sua vida
airada. Não vejo que extranhar ahi, pois
ha mulheres (poucas, é verdade) que
não se pejam de fazer o mesmo a
seus filhos. A estes ainda lhes resta a
roda dos expostos, ás vezes mesmo a
compaixão de alguma pessoa caridosa,
que goste de crianças. Tu tambem
podias achar um vagabundo ou um
sonhador, que sympathisasse comtigo,
se fosses bonito, interessante, esperto.
Mas nunca tiveste nada d'isso; desde o
berço foste brutesco e desgracioso; alem
de que, já a lepra terrivel começava a
apontar em placas sinistras no teu
corpo doente. Eis por que ninguem
pensou em dar-te agazalho; todos, até os
garotos, até os mendigos mais aleijados e
sórdidos, ao ver-te, se afastavam de ti com
asco.
Jamais, jamais, creatura mesquinha, te
foi dado provar por um momento as
doçuras de uma hospitalidade sincera;
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jamais te afagou o dorso uma caricia
de mão amiga. Se os proprios cães te
evitam, e ladram furiosamente quando
tentas approximar-te d'elles!...
Entregue a ti mesmo desde a hora
em que nasceste, forçado a procurar ao
acaso a tua subsistencia, para não
morrer de fome, começaste a tua
peregrinação de Ahasvero, vagando,
vagando, vagando, ao bom e ao mau
tempo, sem encontrar nunca, na terra
tão vasta, um ser, por mais humilde, que
se condoesse da tua sorte! — Medita neste
ponto, quem quer que me lês, e não te
rias por me ver tratar com tanta
seriedade e tão funda ternura um triste
cão abandonado! Lembra-te que, cão
embora, a dor não é menos dor para elle
que para ti; e, se alguma vez o teu
coração foi dilacerado pela solidão e
pelo desespêro, ainda melhor podes
ponderar as reflexões com que vou
acompanhando esta pequena historia.
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— Em summa, victima desditosa,
tinhas tanto direito a uma existencia
feliz, como eu, como o meu visinho, como
qualquer outrem, homem, quadrúpede,
ave, peixe, ou reptil. Quem, ao sahir do
ventre materno, merece peior ou
melhor destino? É questão de escolha,
feita, não por nós, mas por um poder
occulto que nos governa. Não sei,
porém, se encaraste a tua situação
d’este ponto de vista; dizem que ha entre
os cães profundos e argutos philósophos,
Diógenes e Platões, Sénecas e Epictetos,
e eu não hesito em acredital-o. Tu és
um d'elles sem dúvida; na tua vida
attribulada e cruciante, adquiriste
pouco a pouco uma educação completa;
observaste, comparaste, deduziste muito.
E, ao impulso das tuas obscuras e
múltiplas desgraças, chegaste, talvez, tão
longe como os maiores sabios;
traduziste a teu modo o Vanitas
vanitatum do Ecclesiastes, e fizeste da
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resignação o teu systema prático.
Tentaste, a princípio, quando uns
restos de illusão juvenil te fascinavam
ainda, abrir caminho, entrar em
competencia com os teus eguaes; toda a
estrada vae ter á fortuna — pensaste —
desde que se tenha habilidade e boa
estrella. Isso é exacto entre nós homens, e
porventura entre os cães tambem.
Ignoro se te faltou habilidade
(habilidade é o menos), mas faltou-te a
boa estrella. Todos os teus esforços foram
inuteis; todas as tuas ambições, uma por
uma, se desmoronaram. Não conseguiste a
abastança, nem a sympathia; trataste de
conformar-te com a miseria e com o
desprêzo. Ousavas, acossado pela fome,
espreitar pelo porta meia aberta de
uma cozinha de casa rica? Mal te
percebiam, apressavam-se os criados e
as mucamas a repellir-te brutalmente;
paciencia! ias-te retirando, humilhado,
mas não iroso, a procurar no monturo

–— 350 ––

algum osso velho. Logravas esgueirar-te
sorrateiro, em noite chuvosa e aspérrima,
por entre uns feixes de capim, debaixo de
tosco alpendre? Feliz, quando ninguem se
lembrava de incommodar-te, e podias
dormir até pela manhan um somno
tranquillo;
mas,
se
acontecia
descobrirem-te por acaso, ai de ti —
era uma gritaria tumultuosa, eram
pontapés e pedradas a rôdo; e,
estropiado, gemendo, manquejando, te
aventuravas de novo aos açoites da
ventania e ao horror do aguaceiro
torrencial. Nunca retaliaste, como era teu
direito, com os dentes e com as unhas;
injurias, tormentos, perseguições covardes,
tudo soubeste perdoar, e nem sombra
de odio concebeste contra os teus
algozes. Quantos christãos perdoariam a
décima parte?...
Privações e angústias, padecimento
contínuo e inesgotavel bondade — eis o
que me revela o teu olhar, meigo e
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submisso — o teu olhar, única belleza que
te coube em dote, mas essa
extraordinaria e superior. Audazmente o
confesso: olhar tão luminoso de affecto, tão
húmido de lágrimas contidas, tão
pungente e suave ao mesmo tempo — em
ninguem o vi ainda. Tu não fallas, e não te
é dado por isso contar-me o poema
eternamente ignorado do teu infortunio;
mas não é preciso; o teu olhar é uma
linguagem nova, rica, variada, e conta-me
tudo. O teu olhar causa-me a impressão
do choro amargo de certas criancinhas
enfêrmas, que, incapazes ainda de
exprimir a causa dos seus soluços, por
isso mesmo nos inspiram commiseração
maior. Elle diz: Agrada-vos bater-me?
batei-me. Agrada-vos matar-me? podeis
matar-me. Para que vim ao mundo, senão
para soffrer? Fazei contra mim o que vos
aprouver! que não vos quererei mal... —
E diz ainda: Desejo amar! desejo ser
amado! e ninguem me ama, e eu não
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posso amar a ninguem. Desejo empregar
numa creatura a fôrça ingénita e
incalculavel de dedicação que em mim
existe latente, e que, inutilisada, me
suffoca. Mas quem acceitaria o meu
affecto e a minha companhia? — E
revela sobretudo um tal enojo da vida,
uma tal súpplica á Morte, que mesmo
nos maiores infelizes jamais notei coisa
semelhante... Commovido, abalado até o
pranto, trouxe-o commigo para casa,
dei-lhe um leito e um lar. Mas era
tarde;
a
grande
Libertadora
misericordiosa o ouvira, e
se
compadecera d'elle. Esta manhan, num
canto da chácara, vi-o já rijo e
inteiriçado, sobre umas pedras musgosas...

—––
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VIII.
O ABBADE

––––––
extinto o velho Abbade. Fechou os

É olhos para sempre o ancião centena-

rio — aquelles olhos já quasi sem vista e
sem lume, gastos em longas vigilias sobre tratados de philosophia e de dogma,
sobre as Escripturas e o Martyrologio.
É extinto o velho Abbade. Ao romper
d'alva, os monges, em duas filas
extensas, foram, silenciosamente, como
de costume, apresentar suas homenagens
ao decano do convento, e pedir-lhe a
benção preciosa para os labores do dia.
Estava aberta a porta da cella humilde
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— a porta ogival, maravilha de puro
estylo góthico, obra de algum frade
obscuro, architecto e esculptor... Na
grande mesa de carvalho lavrado,
onde, entre florões crespos, caras de
monstros riam, ainda ardia a lámpada
do sabio; estava ao pé d'ella um grande
livro — o Novo Testamento; e a claridade
trêmula da lámpada batia em cheio sobre
as illuminuras finíssimas, desenhadas por
mão piedosa e paciente de artista.
O ancião centenario dormia, sentado
na ampla cadeira abbacial, em cujo couro
verde escuro brilhavam grossas tachas
douradas... Dormia, como fatigado da
oração e do estudo.
Os monges quedaram, respeitando-lhe
o descanso. Mas, como a sua
immobilidade se prolongasse, um d'elles
adiantou-se e apalpou-lho a dextra
descarnada, que sustinha sobre o
regaço um crucifixo de bronze; estava
fria e rígida; apalpou-lhe os braços, os
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hombros, o peito, o corpo todo, sob o
espesso burel negro — e frio, e rígido,
estava o seu corpo todo.
Então o frade, voltando-se para os
outros, com a face consternada, e lágrimas a apontar-lhe nos olhos, disse:
―O somno que elle dorme, é o somno
da morte!‖ Houve um espanto, um
estremecimento súbito entre elles; todos
cahiram de joelhos no pavimento húmido
da cella; e, com os prantos de muitos
que amavam como pae o velho abbade, e
se viam orphãos da sua virtude
bondosa e amiga, começaram a resoar
os psalmos do ritual fúnebre.
A lámpada bruxoleava, crepitava a
espaços, prestes a apagar-se, esgotada.
Mas pela alta janella angulosa um
clarão matinal entrava já, branco e
diáphano, e dentro em pouco um raio
de sol nascente, tingindo-o de leves
tons aureos, se projectou sobre o defunto,
cuja fronte se inclinava um pouco para o
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hombro esquerdo; no seu rosto macilento,
emmagrecido, e sulcado de rugas
fundas, uma expressão de repouso perfeito
e ineffavel bemaventurança resplendia...
Das paredes nuas, onde, frequentes, se
delineavam as junturas das enormes
pedras de cantaria, pendiam paineis
sacros — toscas pinturas primitivas,
de grossos traços e cores violentas. Em um
sobresahia São Bento, o grande
patriarcha, em outro Santo Athanasio,
o genial e intrépido doutor da igreja; e
em outro ainda, Jesus, de azorrague
em punho, expulsava do Templo os
mercadores. Mais abaixo, ao longo dos
muros, corriam amplas estantes de cedro;
n'ellas se alinhavam, compactamente,
ponderosos in-folios — obras múltiplas,
encyclopedia da época, onde a exegese
bíblica se acotovellava com a arte dos
simples, e as instituições canónicas
com os manuaes de architectura. Na
grande mesa de carvalho, onde ficara
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aberto, junto a Tampada, o livro do
Novo Testamento, accumulavam-se, ao
redor de uma caveira polida —
tradicional conselheira do asceta — e de
uma aspérrima disciplina de correias
trançadas e um ramo sêcco de rosas de
Jericó, reliquia dos Logares Santos,
innúmeros rolos de pergaminho
manuscripto; e a fria brisa matinal,
penetrando pela alta janella, os agitava
de quando em quando, em frémitos
sonoros, como se os caracteres traçados
nelles palpitassem, dando-lhes movimento
e vida... Tudo, na humilde cella, era qual
d'antes fora: a mesma ordem, a mesma
singeleza e a mesma austeridade.
Faltava só a todos esses objectos o
espírito que nelles se encarnara e lhes
imprimira o cunho da sua nobreza
congénita;
faltava
só
a
alma
centenaria, que, liberta alfim, voara,
voara pelos espaços fóra, ascendera até os
astros, e dos astros até o seio do
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Senhor...

*
* *
O velho Abbade dormia, embalado
pelo monótono rythmo dos psalmos. Na
torre do mosteiro dobravam os sinos a
finados, em tom cavernoso e lúgubre. A
triste nova espalhara-se rapidamente
pelos castellos e burgos visinhos.
— Morreu o Santo! morreu o Santo!...
Ouvindo isso, todos recuavam, como
estupefactos diante de uma catastrophe
incrivel. Tantos annos havia que estavam
acostumados a encontral-o, sempre o
mesmo, estacionario na sua senectude
extrema, sem uma alteração nos traços, no
gesto, na voz — que começavam a suppolo immortal. Desapparecera então, assim,
subitamente, aquelle espírito excepcional,
que parecia dever eternisar-se na terra —
guia dos inexperientes, consolador dos
afflictos, purificador dos viciosos, defensor
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dos opprimidos, modelo dos homens e
emissario de Deus?...
— Morreu o Santo! morreu o Santo!...
Todos quizeram vel-o pela última
vez. Das povoações próximas, dos solares
senhoriaes dos arredores, e ainda de
longinquas aldeias perdidas nas serras,
multidões compactas vinham — barões,
cavalleiros, soldados, artesanos, servos da
gleba... Era uma procissão contínua,
subindo, desde o alvorecer até horas
tardas da noite, os atalhos do monte em
que o mosteiro assentava. Crasta,
corredores, escadarias — tudo a
regorgitar de gente. Uma fila extensa e
colleante se dirigia, atravez dos
pavimentos claustraes, para a cella do
velho Abbade. Naquella confusão, os
gibões de velludo e as túnicas de
arminho dos nobres roçavam pela
estamenha grosseira dos plebeus; e,
confundidos todos pela magua commum,
ninguem ousava disputar preferencias...
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Nem um grito, nem uma palavra mais
alta. Só um murmurio de vozes tristes e
commovidas, rememorando, de grupo
em grupo, as virtudes e as bellas
obras do morto venerado.
— Vi-o eu uma tarde, ao pé da egreja
— dizia um alfageme, de longas
barbas grisalhas — vi-o eu soccorrer um
malaventurado leproso, que alli jazia,
moribundo, em completo abandono. Vi-o
eu... Elle curvou-se para o chão, e,
delicadamente, como uma boa mãe
carrega o seu filho predilecto, tomouo nos braços, trouxe-o comsigo para o
mosteiro e deitou-o no seu proprio
leito...
— E não sabeis — perguntava outro
homem, no meio da turba — não
sabeis como elle salvou minha filha
das investidas de um touro bravio?
Foi á hora das Ave-Marias, em que o
bom Abbade costumava passear pelo
campo... outr'ora, ha muitos annos,
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quando elle ainda sahia do convento.
Junto á fonte da Virgem, a menina,
imprudente, ignara do perigo, batia
palmas,
alegremente,
com
as
mãosinhas tenras, diante do fero
animal. Este irrita-se e arremette
contra ella, cabeça baixa, pontas em
riste. Mas o santo, que, por nossa
ventura passava nesse momento,
interpõe-se de súbito e estende as
mãos para o touro, com gesto
imperativo e dominador. O touro
recua atemorisado, vencido, como se
uma luz intensa demais lhe tivesse
ferido os olhos...
— Sim, elle sabia domar feras!
— E homens tambem domava —
mais difficeis de domar que pantheras
e leões! Já vos não lembra a serena
altivez com que verberou, em presença
de Ricardo o castellão, a sua tyrannia,
os seus crimes clamorosos, crueldade
para com os vassallos, cubiça e rapina
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dos bens alheios, desrespeito á honra
das donzellas e espôsas? E Ricardo tremeu
ao peso da cólera divina que o Santo
chamara sobre elle... e converteu-se, e
tornou-se o mais manso e compassivo dos
christãos!
— Esse monge foi na mocidade um
valente lidador, um heroe! exclamou
gravemente um joven barão, em cujos
olhos claros se lia uma bravura de
raça. Meu avô, o famoso guerreiro, fez
com elle a quinta cruzada; e eu me
recordo do que lhe ouvi, quando criança,
d'aquellas rudes façanhas, d'aquellas
batalhas tremendas, em que a cruz retinia
de encontro ao crescente do Islam, e os
soldados da Fé recebiam de lança em
riste o embate das hordas mussulmanas...
Era rijo no ataque e na defesa, o abbade,
então cavalleiro de vinte annos! O seu
braço, rápido como um raio, retalhava
o ar com o ponderoso montante, e
fulminava as cabeça infieis numa
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carnificina implacavel; e o seu ginete,
rispidamente esporeado, enfebrecido
pela poeira candente e impregnada de
sangue, devorava a terra com as patas,
perseguindo até bem longe os fugitivos
sectarios de Mohamed! Depois... um
bello dia deixou o mundo, trocou a
panoplia pelo burel, a espada pelos
livros, e foi d'ahi por diante o Santo
que nós sabemos...
— Tão Santo que se despia para
vestir os pobres...
— Tão santo que fazia milagres...
— Não curou elle a Madre Paula,
impondo-lhe as mãos sobre a fronte?
— Não resuscitou a filha do
architecto Rodolpho com uma só
palavra? Ergue-te! — disse — e ella
ergueu-se viva e san...
— Meus irmãos, o seu mais portentoso
milagre foi a salvação do bello
Theodosio! Filho de alta linhagem,
formoso, denodado e bom, apaixonou-
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se este loucamente por uma mulher,
celestial de semblante e diabólica de
alma. Mas loucamente — loucamente!
Ficara outro, desde que a vira...
Perdera o somno e a paz, a
coragem e a doçura; dias inteiros
quedava, estúpido, os olhos perdidos
no espaço, sem ver, sem ouvir;
noites inteiras levava a errar pelos
bosques, como um lobo faminto. Que
tinha essa mulher fatídica para
seduzil-o assim? Extraordinarios olhos
negros,
labios
maravilhosamente
burilados, e um corpo único, fonte de
incomparaveis prazeres? Oh! mas isso
tudo não bastava para prendel-o e
arrastal-o de tal modo. Havia nella
alguma cousa de satánico... alguem
a julgava uma súccuba infernal...
— Exigiu de Theodosio, affirmam,
que abjurasse a religião cathólica.
— Pois a esse mancebo, tão
profundamente enfêrmo do espírito,
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tão irreparavelmente morto para a
bemaventurança, o Abbade, com suas
preces, com seus conselhos, restituiulhe a saude e a vida moral. Prodigio!
prodigio! Curar doentes, resuscitar
defuntos, já outros santos o fizeram;
mas vencer o amor, vencer o amor da
mulher!...
Isto
é
quasi
a
omnipotencia de Deus!...
E o povo, que estes casos sabia e memorava, ia exclamando com íntima veneração: — O Santo! o Santo!... E o vulto
do Abbade centenario, idealisado por piedoso respeito, crescia, transformava-se
na imaginação dos simples — nimbado já
de um esplendor de legenda incipiente.
Rompia os moldes da natureza; excedia
as proporções da humanidade; tornava-se
o Thaumaturgo, a creatura providencial, o
amigo e confidente de Deus, tendo da terra, como Christo, apenas as condições
fundamentaes da vida phýsica, e morando, pela oração e pelo êxtasi, em outro
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mundo ignoto, superior, inaccessivel...

*
* *
A' entrada da cella, a multidão em
pranto se agglomerava. Moviam-se todos,
profundamente anciosos por contemplar
ainda uma vez o morto, beijar-lhe as
mãos, tocar-lhe os restos bemdictos. A
custo, os monges conseguiram transportal-o, por um corredor secreto, para a capella-mór da vasta egreja. Mas quando,
abertas as largas portas do templo, chamaram o povo a prestar-lhe a derradeira
homenagem, foi como se uma horda de
bárbaros invadisse um paiz conquistado.
A dor, até então reprimida, irrompeu com
violencia indomavel, e attingiu os supremos excessos do delírio.
O templo enorme encheu-se num
momento; grupos ajuntavam-se a outros
grupos, apertando-os, repellindo-os, disputando-lhes a passagem; vistas do alto,
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aquellas centenas de cabeças, que ora
avançavam, ora recuavam, tinham ondulações de vaga encapellada, precipitandose vertiginosamente para a praia, e dobrando-se, depois, sobre si mesma; e,
como nas grandes tempestades, dominando o marulho das aguas, a voz do
vento zune e brama, tambem um concêrto
de gemidos ululantes se erguia da turba
compacta, e espalhava-se, e subia, repercutindo nos arcos elevados e na profunda
abóbada da igreja.
E, num relance, homens, mulheres,
crianças, se atiraram sobre o catafalco
negro, em que o corpo do Abbade jazia
— rápidos e impetuosos como os tigres
investem contra a presa. Inutilmente os
monges, cercando o cadaver, estendendo
os braços, tentaram protegel-o. Mãos
crispadas se adiantavam para tocal-o, boccas trêmulas e sôfregas se achegavam
para oscular-lhe as vestes.
E um grito soou: — As reliquias! as
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reliquias!...
E, a esse grito, como se um relámpago
de inspiração electrisasse as almas, a furia dos assaltantes não conheceu mais limites.
Na sua fé absoluta e incoercível, acreditavam que a virtude miraculosa do ancião, transmittindo-se aos objectos de seu
uso, permanecia na terra, para os livrar
das enfermidades e defender dos perigos.
Todos queriam possuir alguma cousa
d'Elle. Uns desatavam-lhe as correias das
alpercatas, outros dividiam entre si a corda de esparto que lhe cingia os rins. Isso
num clamor, numa desordem, que davam
mais idéa de lucta encarniçada entre inimigos, que de officio religioso entre irmãos. E, dentro em breve, o corpo ficou
descoberto, víctima do fervor d'essa gente
ainda meio selvagem, feroz até no affecto
e na devoção. Mas o velho Abbade, indulgente como sabio que era, tendo consumido tantos annos na abnegação e no
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sacrificio, por certo sorria das regiões da
bemaventurança, ao ver que o despojavam de tudo na morte, como elle proprio,
voluntariamente, de tudo se despojara
muitas vezes, para saciar os famintos e
vestir os nus...
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