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Aredacção da Makmota de-

clarti que não pôde, em caso
algum, responder pelas faltas
que coniiuelie.constantemente
o Correio, uma vez que as re-
messas sejam feitas, como de
fado o são, com a regularida-
dedo costume. No caso, porem,
de se não poder conseguir que,
apezar das reiteradas admoes-
tações, as folhas cheguem re-
gularmcnte aos. nossos assig-
nantes, o dinheiro d'assigna-
tura eslá sempre pronto para
ser entregue ao snbscriptor que
com o devido recibo o recla-
mar, procedimento este que
sempre tivemos e conliiiuàYe-
mos a ter com todo e qualquer
assignante que se mostre des-
contente pelo motivo exposto.

0 passado, o presente c o futuro tías
liüeraliiro.

A litteratura e a política, estas duas faces
bem distinçtas dn sociedade civilisada, cingi-
ram como uma dupla purpura de gloria e
de martyrio os vultos luminosos da nossa
historia de hontem. A política elevando as
cabeças eminentes da litteratura, e a poesia
santilicando com suas inspirações atrevidas
asvictimas das agitações revolucionárias, é
a manifestação eloqüente de, uriia raça,herói-
ca que lutava contra a indiffercnç#ila época,
sob' o peio das medidas despolicas de um
governo absoluto c bárbaro. O ostracismo c
o cadafalso não os intimidavam, a elles, ver-
dadeiros apóstolos do pensamento e da íiber-
dade; a elles, novos Ciiristos da regeneração
de uiil povo, cuja missáo era a união do des-
interesse, do patriotismo c das"'rirtndes hu-
¦nanitarias. r-„ _, n£.m -

Era uma empreza diflicil a que elles ti-
nham então cm vista. A sociedade contem-
poranea era bem mesquinha psrã^èrâdar—avante!— áqucllcs missionários da iutel-
ligcncia c sustental-os nas suas mais santas
aspirações. Parece que o terror de uma época
colonial inoculava nas fibras intimas do. povoe,
o desanimo e a indiflerença. **•r

A poesia dcentão linha um caracteressen-
sialmente europeu. Gonzaga, um dos_ mais
lyricos poetas da língua portugueza, pintava
scenas da Arcadia, na phrase de Garrett, cm
vez de dar uma cór local ás suas lyras, em vez
dedar-ihes um cunho puramente nacional.
Daqui uma grande perda: a litteratura cs-

de modo a poder mais tarde influir no cqui-
librio liltcrario da America.

Todos os mais eram assim: as aberrações
eram raras. Era evidente que a influencia
poderosa da litteratura portugueza sobre a
nossa, só pouia ser prejudicada e sacudida
por uma revolução intelectual.

Para contrabalançar, porém, esse faclo
cujos resultados podiam ser funestos, como
uma valiosa excepção appareceu o Uruguay
do Basilio da Gama. Sem trilhar a sonda se-
guida pelos outros, Gama escreveu um poe-
ma, senão puramente nacional, ao menos
nada europeu. Não era nacional porque era
indígena, e a poesia indígena, barbara, a
poesia do borée do íupem, não é a poesia na-
cional. O que temos nós com essa raça, com
esses primitivos habitadores do paiz, se os
seus costumes não são a face característica
da nossa sociedade?

Basilio da Gama era entretanto um verda-
deiro talento inspirado pelas ardencias vapo-
rosas do céo tropical. A sua poesia suave,
natural, tocante por vezes, elevada, mas ele-
vada sem ser bombástica, agrada e impres-
siona o espirito. Foi pena que em vez de
escrever um pdema de tão acanlfáflas pro-
porções, não empregasse o >eu talento em
um trabalho de mais larga es|>bera. Üs grau-
des poemas são tão raros entre nós!

As odes de José Bonifácio são magníficas.
As bellezos da fôrma, a concisão e a força da
phrase,'a elevação do estylo.tudo abi encanta
e arrebata. Algumas dellas são superiores á^
de Phylinto. Jpsé Bonifácio foi a, reunião.
dos'dous grandes princípios, pelos rjuaes sa-
crilicava-se aquella geração; à litteratura*e
a política. Seria mais poeta se fosse<menbs
politi.co; mas não seria talvez tão conhecido
das classes inferiores. Perguntai ao traba-
lhador que cava a terra com a e.nchadá,
quem era José Bonifácio: elle vos fojlará
delle comio cntbusiasmo de um coração pa-
triota.Aode não chega aotuguriodo lavrador.
A razão é ciara; faltam-lhe os t-oubéciüiên
tos, a educação'necessária para comprehen-
dcl-a.

Os Andradas foram a trindade symbolica
da jntclligencia, do patriotismo, eda liber1
dade, A natureza não produz muitos homefís
como áqucllcs. Interessados vivaSente peja
regeneração daypiitriS, plantaram dymniis-

,4ír bragantina nothrono imperial, couxictas
jíde quis o heroe do Ypjranga coi maisj
' que ningue.ro {í um povo altumcnleliberal

e assim legaram á geração actual as doura-
das tradições de uma geração fecunda de pro-
digios, e animada por uma santa inspiração.

Sousa Caldas, S Carlos c outros muitos,
foram também astros luminosos daquelle fir-
mamento litterario. A poesia, a fôrma mais
conveniente c perfeitamente acommodada
25 SípsnSCCS CSwOntSíicãã uó líüí puiz, umit,
cuja natureza só conhece uma estação, a pri-
mavera, teve naquelles homens, verdadeiros
missionários que honraram a pátria e pro-
vam os nossas riquezas intsllectuaes ao cri-
tico mais investigador e exigente.

II.
Uma revolução litteraria e política fazia-

se necessária. O paiz não podia continuer a
viver debaixo daquclla dupla escravidão que
o podia aniquillar.. -

A aurora de 7 de Setembro de 1822, foi
a aurora de uma nova era. O grito do Ypy-
ranga foi o —Eureha— soltado pelos lábios
duquelles que verdadeiramente se interessa-
vam pela sorte do Brasil, cuja felicidade e
bem-estar procuravam.

O paiz emancipou-se. A Europi contem-
plou de longe esta regeneração política, esta
transição súbita da servidão para a liberdade,
operada pefa vontade de um principe e de
meia dúzia de homens eminentemnnte pa-
triotas. Foi uma honrosa conquista que nos
deve encher do gloria e de orgulho; e é mais
que tudo uma eloqüente resposta ás inter-
rugações pedantescas de meia dúzia descepti-
cos da época: o que somos nós? _

Havia, digamos de passagem, no proce-
dimento do fundador do império um sacri-
fiei o heróico, admirável, e pasmoso. Dous
tbronos se erguiam diante 4.elle: um, cheio
de tradições e de gloria^;, (O "outro, apenas
sabido das mãos do povo,- não tinha passado,
e fortificava-se só rom uma esperança no fu-
turo! Escolhera primeiro, era um duplo de-
ver, como patriota e como principe. Aquella

cabeça intelligente dpvia Jar o seu quinhão
de gloria ao throno de Jk Manoel e de D.
João lí.> Pois bem! eijpscolheu o segundo,
com o qual nada ganhava, e ao qual ia dar
muito.,jHj poucos sacrifícios como este.

Mfsjnpós o Fiat politico, devia vir a Fiat
litterario, a i*mancipção do mundo inte-.

,léctual, vacillante sob a acção influente de
uma litteratura ultramarinas Mas como? é
mais fácil regenerar uma nação, que uma
litteratura. Para esta não ha fritos de Ypv-
ranga; as modificações operamrse vagarosa-
mente; e não se chega cm um só momento
a um resultado.

Além d as erupções revolucionárias
agitavam* as entranhas do paiz; o facho das
disscnso.es civis ardia cm corações inflamma-
dos petas paixões políticas. O novo tinha-se
fraleidnado c ia derramando pelas próprias
veias a força c a vida. Cumpria t/rercvvir
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essas lutas fratricidas para dar lugar ás lutis
da tntelligancia, onde a emulação é o pri-
meiro elemento e eujo resultado immediato
são os louros, fecundos da gloria e os applau-
sos entbusiasticos de uma posteridade agra-
decida.

A sociedade actual não é de certo com-
passiva, não acolhe o talento como deve fa-
zel-o. Comprehendam-nos! nós não somos
inimigo encarniçado do progresso material.
Chateaubriand o disse: « Quando se apcr-
feiçoar o vapor, qundo unido ao telegrupho
tiver feito dcsapparccer as distancias, não
hão de ser só as mercadorias que hão de
viajar de um lado a outro do globo, com a
rapidez do relâmpago; hão de ser também
as idéas. » Este pensamento daquelie rcstau-
rador do christianismo — é justamente o
nosso;— nem é o desenvolvimento material
que accusamoie atacamos.,0 que nós que-
remos, o que querem todas as vocações,
todos os talentos da actualidade littcraria, é
que a sociedade não se lance exclusivamente
na realisação desse progresso material, ma-
gnifico pretexto de especulação, para certos
espíritos positivos que se alentam no fluxo c
refluxo das operações monetárias. O predo-
minio exclusivo dessa realeza parva, legili-
midade fundada n'uma letra de cambio, é
fatal, bem fatal ás intelligcncios; o talento
pede e tem também direito aos olhares pie-
dosos da sociedade moderna: ncgar-lh'os é

.matar lhe todas as aspirações, é nullificar-
lhe todos fs esforços applicadosjia realisação
das idéas mais generosas, dos princípios mais
salutares, e dos germens mais fecundos do
progresso e da civilisação.

MACHADO OE ASSIS. \l
(Continua.)

Províncias de Portugal.
BEIKA.

Esta província é quadrada; tem 24 léguas
de comprimento e 24 de largura; é sepa-
rada oo norte pelo Douro e Entre-Douro e
Minho e de Traz-os-Montes. Confina 30 meio
dia com a Estremadura Porlugueza, a Leste
com o reino de Lion, e ao Oesle com o
oceano. As estalagens desta província são as
peiorcs de todo o reino.

O Mondcgo é de seus rios o mais conside-
rave], e é também banhado pelos rios Lom-
ba, Arda, Paiva, Tavora, Tourões e Coa,
que desembocam no Douro; Zezere, Ponzul,
Aravil, Elga afilucm ao Tejo. ü Mondego e
Voga precipitam-se no oceano.

Contam-se as seguintes cidades:
Almeida, praça forte, á meia légua do rio,

Coa, fronteira a Inn forte hespanhol da Con-
ceição, situada erri uma eminência que do-
mina os arredores. E' uma das mais fortes
praças de Portugal.

Arganíl, pequena cidade, cujo bispo de
Coimbra tem abi jurisdicção e de onde é
conde.

Aveiro, porto á embocadura do Voga, ei-
dade assás considerável.

Buarcos, pequena cidade, pouco distante
da foz do Mondego; foi quasi inteiramente
destruída pelo terremoto de 1753.

Castel-Rodrigo e Salvatcrra têm algumas
fortilicações.

Castcllo-Branco, nas margens do Lyra, é
uma linda cidade defendida por um castello.

Coimbra, sobre o Mondego, com uma
ponte de pedra, é capital da província, onde
ce acha a universidade e a mitra.

Carilba, perto do monte Estrella.
Feira, pequena cidade.
Figueire, na foz do Mondego, bonita ei-

dade e de muito commercio.
Guarda, sobre uma parte do monte Es-

trelta, próxima das cabeceiras do Mondego;
é bem fortificada e acha-se situada em uma
excellentc posição.

Idanha Nova e Idanha Velha, são duas ei-
dades pcqueÇas a duas leguus de distancia
uma da outra.

Lamego, situada cm uma planície rodeada
de montanhas c banhada por üm arroio que
vai morrer no Douro;- ó defendida por uma
boa cidadella.

Miranda de Corvo, linda cidadesinha so-
bre o rio Dueca.

Montemór-Velho, pequena cidade sobre o
Mondego.

Oliveira do Conde, não longe do Mon-
dego, pequena cidade.

Pena Macor, a doze léguas de Almeida, é
uma praça de pouca defesa.

Pinhcl, perto do rio do mesmo nome, que
se lança cm Cou; é uma praça muito bem
fortificada.

Tarouca e Arouca, pequenas cidades.
Trancoso, pequena cidade.
Villa-Nova de Anços, pequeno porto de

mar.
Viseu, siluada em um plano entre os rios

do Mondego e Voga; é uma antiga cidade e
muiio considerável: todos os annos ha abi
uma grande feira.

— Começamos boje a publicação das se-

guintes — cartas — que não serão sempre
iguaes, porque nem sempre serão da mesma

penna.
Os dosis Compadres.

Tantas cousas, compadre, se tem dito
Desde que é mundo o mundoctem-se e.críto,
Que ate mesmo a mentira por verdade
JáMião pode entre nós ser novidade!
Entre nós, o que digo? em toda parte
Onde éfdeosa Minerva, onde é deos Marte,
Por verdade a mentira tem passado,
(Sobretudo onde estão homens de Estado)
De pais a filhos, e marchando ovante
Veio a nós e daqui vai por diante
Té onde descoberto o mundo par..;
« E, sentais mundo houvera, lá chegara.'»

Quem ú, compadre, que em seu bom caminho
Não vende, quando pôde, o seu peixinho?
Eu sempre ouvi dizer que qutm não mente
Não e filho (é rifão) de boa gente;
Por tanto, se 110 qu'cu tenho a dizer,
E que o compadre e muitos têm de ler,
Da tal Pelalogia houverem traços,
Não« veja o compadre em embaraços
Para me defendi r;' pois que convém,
Uma vez que eu mentir, minta lambem.
Se o logro vem de longe, avante corra,
E, de logrado ser, tire a desforra,
Pois que passar não é por maicreado
A outrem enganar, sendo enganado.
Já vê, por tanto, meu eesnpídrc e amigo,
Que entre nós em mentir não ba perigo,
E a prova é que os jornaef continuamente
Mentem até p'ra fazer rir á gente!
Do primeiro d'abril as foltus veja
E n cilas achará quanto deseja.

Agora, pois, que sabe que disposto,
Meu caro amigo, a lhe dizer por gosto

Estou quanto souber, sem que lhe oceulte
Cousa alguma, por muito que ella avulte,
Chamando as cousas por seu próprio nome,
Muito embora com isso alguém se assome;
Do passado, presente e do futuro
Direi quanto souber, pois que seguro
Estou de que o compadre hade gostar,
Uma e mil vezes de me ouvir filiar!
Eu farei por não ser aborrecido
Aos meus leitores por desenchabido.

Tudo o que neste império tem havido,
E fora delie, éjá muito sabido,
Pois traz-nos o paquete mensalmente
Quanto modera esse desejo ardente
Que temos de saber, no mundo novo,
O que ha lá pelo velho e velho povo.
índa que do vapor a invenção bella
Nos importe a cruel febre amarella,
O cholera também, os ratoneiros.
Os de amor afamados mensageiros,
Vadios, trapalhões e tudo quanto
Por mérito não ter lá vive a um canto,
Tendo por seus a noite de luar,
O sol, e as ruas onde passear,
Comtudo, do vapor nos não queixamos;
Com —imprensa e vapor— nos illustramos,
E é por isso talvez [ digo-o por graça)
Que appurece entre nós tanta fumaça,
E é causa de pagarem seus peccados
Aqucllcs que são mais enfumaçados.

Fique certo, compadre, que o progresso
Leva cm tudo também tudo ao excesso,
Vindo d'aqui que a tal civilidade
Vcxada traz a pobre humanidade,
E nos p.iizes mais civilisados
E onde a illustração tem dado brados,
E' que o tal eu supporta mil torturas
P'ra que gozem os outros as venturas;
Sem isso pode ser que o mundo fosse
Tão bello como um prato de arroz doce!

Do compadre a vontade, nesta carta,
Devia, de me ouvir, ficar bem farta;
Porém como mclti-mc a rabequista
Pra que faça em principio alguma vista
Este cartaz, que a ser bem recebido
Será, talvez, de muitos mais seguido;
Por não ser enfadonho, nem niassantc,
Resolvo-me a não ir mais adiante.

Desculpe-me, compadre, se termino
Assim a carta, em que me não assigno.
Bem que para o compadre acreditar-me,
E sua protecção toda accordar-mc,
Bastara que de créditos no aceite
Eu puzesse, talvez, um — J. J. Leite,—
Que mesmo sem poder ser decifrado
Por ser um —J. J. Leite— ovo gorado,
Eu tivesse valor em toda parte
« Se a tanto me ajudasse ingenho e arte. »

Dcsle nome me sirvo, porque franco
Pode ser sacarrollu cm algum banco,
P.-ra contos de réis!... Onde elle chega,
Amparo e protecção ninguém lhe nega.
—J. J. Leite — Que nome tão bonitul...
Que firma, meu compadre!... O dito, dito.

A MLLHER.
(Continuação. Principiou no n. diO)

Chamada ao proscênio dos acontecimentos
que tinham de caraelerisii' os traços de cada
uma idade; acontecimentos que deveram de
funecionar dentro de um circulo incompre-
hensivcl, para dcst'arte justificar a tarefa de
cada vivente, a mulher colocou-se á testa de
cada movimento, ainda dos míis insignili-
cantes.

Nos sonhos ainda de uma duvidosi exis-
tencia, o homem' arrastrj nove mezes de vida
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encarccirado dentro do ventre da mulher;
apenas na infância de um existir sem signi-
iicação, o primeiro alimento que o homem
recebe é do seio da mulher; o primeiro braço
que o defende, que ampara-o, é o da mu-
lher; o primeiro guia que encontra na tor-
tuosa rota, é uma mulher; a primeira voz
que a seus ouvidos sôa, é de uma mulher; c
qnando já em estado, que parecia dispensar
o concurso de todos, o homem sente a ne-
cessidade de um ente a quem relate sua vida,
que ouça suas mágoas, que ligüc-se ao seu
ueslino: é ainda uma mulher quem vai cuin-
prir essa tarefa.

Quão justos títulos do gratidão e de res-
peito não tem u mulher direito de exigir do
homem, respeito o gratdiáo conquistados
durante um tão trabalhoso tirociniot?

E' até onde pôde inculcar a sua grandeza;
é até onde pôde pleitear a sua dislincção nesta
dependência immediata em que está o ho-
mem collucado para com cllal

Quando suppor-se-hia que devia terminar
aqui a justa superioridade, que a mulher
exerce sobre o homem; quando a aureola de
uma coroa tão resplandecente cinge-lbe a
fronte; é exactamenle quando principia o
mysterio- o mais augusto, o mais sublime e
grandioso, que jamais ente algum, além da
mulher, pódc preencher. Passando por todas
as gradaçôcs a que está sugeito tudo o que
aspira representar um papel no quadro da
vida; tendo soflrido todos os choques que pa-
reciam forlalecel-o ao ponto de poder, com
os recursos dimanados de si próprio, per-
correr u meta traçada á csphcru de sua im-
pc-rtanciu, o homem, que acúbou de liber-
tar-se dos cuidados de uma mulher — sua
mãe,—corre a lançar-se nos braços de outra
mulher — sua esposa.

Poeta, legislador, guerreiro ou cantor, o
homem colhe a inspiração, alcança os trium-
phos da tribuna, a gloria dos combates, u bar-
monia da palavra no seio de uma mulher;
torna-se Camões e canta a historia de um
povo; é Dantc e resigna-se no cárcere; ó
Gonzaga e aflronta o rigor de um clima,
vivendo sempre por ella.

No desempenho de um encargo de tanta
magnitude, de um alcance tão extraordina-
rio, como o de mãi, a mulher tem feito
muto; tem abarcado uma csphcra, que a pu-
rifica; tem-se elevado á uma região, que
força a admiração de Deos: abre-se, porém,
uma nova scena; distende-se um horisonte
de maior alcance quando a mulher torna-se
esposa.

Já não é a criança, a quem a mulher des-
viava do perigo acariciada por sua imagina-
çào infantil; não se trata agora do ente, para
o qual uma idade tenra, uma compleição
delicada c débil allrahc a compaixão, longe
de incutir receios: é o homem, no esplendor
de sua idade, no ponto d.- capacidade para
emprchender e executar o plano com pro-
porções de eclipsar a luz, subordinar os as-
tros ; arrancando desta maneira da veloz
carreira do tempo uma palma de immortali-
dade, ou forçando os séculos a proclamar o
seu nome no seio da posteridade a mais re-
clusa.

Eis aqui o ponto culminante cm que so
colloca a mulher, e mnde sua influencia pode
ser salutar, ou perniciosa, benéfica ou pc-
çonhenta. Senhora desse gigante, que asso-
berba a própria natureza, que coadjuvúra
seu desenvolvimento, basta um ao-no da
mulher para que o homem se arremesse no
oceand e peleje com as ondas: depois de

tcl-as subjugado com a sua audácia, cheio de
enthusiasmo por haver dobrado o tigre que
ameaçava anniquilal-o, elle vem, coberto de
fadigas, receber a coroa de gloria das mãos
de uma mulher, quo longe de conferil-a,
ordena-o que parta a atfrontar a morte no
campo de batalha, o a quebrar a lança de
indomados cavalleiros.

Eil-o tranquilio e calmo, marchando para
o altar da matança —a guerra — a disputar
da própria morte, que do fuzil vôa do um
ponto a outro, os triumphos de uma ahnc-
gação espantosa, e de uma coragem não aqui-
lutada; eil-o de volta, accurvnndo ao peso de
tantas victorias, a receber das mãos de uma
mulher os justos titulos de soberbia, e as
honras, que cabem ao orgulho de um valor,
justificado nos vaivéns de difliecis provanças.

(Continua).

Ifyputuescs sobre a natureza da luz e soa
origent.

A luz é o agente que produz cm nós, por
sua acçáo sobre a rctina, o phenomeno da
visão.

O que na physica aclara as propriedades
da luz, é a parte designada sob o nome de
óptica.

As diversas origens da luz, são: o sol,
as estreitas, o calor, as combinações chimicas
a phosphorescencia, a clectricidadc, e os
phenomenos meteoricos.

A origem da luz, posta em circulação do
sol e dus estrellus, é incógnita; porem, só-
mente concede-se, que a substancia inflam-
muda, de que parece estar rodeado o sol, é
gazosa, por que a luz deste estro não con-
sente que se observe nem um traço de po-
larisaçao pelos pulariscupios ou examina-
dores.

Quanto á luz desenvolvida pelo calor, diz
M. Pouillet, que os corpos principiam a
tornar-se luminosos na escuridão, em uma
temperatura de oüí) á 0U0 grãos; e, dahi a
luz quo elles lançam, á tjnto mais forte,
quanto é mais elevada a sua temperatura.

Lm grande numero de combinações chi-
micas dão origem ao desembaraço da luz,
por causa das subidas temperaturas. Os ca-
loricos, parecem mctamorphosearem em luz
quando os corpos cm uma temperatura ele-
vadj se tornam luminosos; o que propen !e
para uma prova, quecs.es Jous agentes de-
vem ser conduzidos á uma só e a mesma
causa, principalmente si se observa que ge-
ralmente os raios calorilicos seguem os lu-
minosos,

Com tudo, é incompleta a identidade,
porque conhecemos muitas substancias que
podem brilhar na escuridão, sem todavia de-
penderem do calor, ou, si dependem não to-
ráo mais do que uma inapreciavel quunti-
dade, que nem se possa observar pelos ins-
trumentos thcrmométricos,os mais sensíveis.

Os corpos que também são luminosos na
escuridão, chamavam- se phosphoicsceutes,
porque é primeiro que tudo apparente no

I phosphoro uquella propriedade.
j Ha c.sos onde a phosphorescencia é ac-
J companhada de uma acção chimica branda;

o que se encontra no phosphoro, em ai-
gumas substancias vegetacs ou animacs; por
exemplo: nos páos cm de composição, em
alguns peixes em pulrefacção e principal-
mente no peixe chamado arenque.

Nus outros casos, a phosphorescencia é
desenvolvida p.lo efleitoiTunuelevada tem-
per .turj.

Em muitos paizes, e wfaretudo m» re-
giões tropicaes, o mar está freqüentemente
cheio de uma luz phosphorescente, um tante
viva, que é devida aos zoopbilos d'uma »x-
traordinaria exiguidade que n'elle abundam.

Estes - animalculos derramam uma tão
subtil matéria luminosa, que MM. Quoy
e Gaimard, viajando uma vez o equador, e
pondo dous d'aquelles animalculos cm uma
redoma com suficiente água, tornou-se logo
o liquido luminoso, em toda a sua massa.
Besulta disto que em um grande numero de
factos, as causas, que produzem a phospho-
resceneia, são as próprias que também se
desenvolvem da clectricidade; e que a luz
electricafraca, tem grande conformidade
com a dos corpos phosphorescentes. M. Bec-
querei é de pjreccr, que a phosphorescencia
seja produzida por uma causa electrica.

(Trad. por Campos Fluminense).

Caaíicos Fíiaelires
DO

SS. DR. MAGALHÃES.

1YSTEU0 V.
& ILeííiargo.

Momentâneo deliquio dos sentidos,
Som no talvez, após longas vigílias,
Deixou minha alma repousar. Que digo?
Deixou-a apenas variar de imagens,
Em novos pensamentos envolver-se
Sem dar descanço á mente, toda absorta
No acerbo discorrer, qual branda aragem.
Em céo turbado, ao transmontar da tarde,
As luetuosas nuvens revolvendo,
Novas formas lhes dá sem dissipal-as;
Ou como o véo da noite, que encobrindo
Esse matiz, que o sol á terra empresta,
ü^íxj no céo brilhar mais almos cirios.

Foi um letbargo, não do ser que pensa,
Mas do externo sentir. Sombra da morte,
Que invade o seu dominio,e d'alma o alhèa,
Cumo pjra ens.iial-a pouco a pouco
A extremar-se da terra, e revelar-lhe
Da postbuma existência o abstruso arcano.
Assim ;;o preso, na masmorra escura,
Por entre as sombras de enredados ferros
Deixa ás vezes piedoso carcereiro
Froxo raio de luz entrar furtivo,
Prematuro penhor de liberdade, '

Que prelibi em silencio o encarcerado.

Para um longo soffrer o céo formou-nos
l'ois que o sornno nos deu: esquecimento
Do mal passado, que restaura as forças
Para fadigas e tormentos novos.
Assim esses da terra Ímpios tyrannos
Parco sustento ás victinus concedem,
Para co'a vida as dores prolongar-lhes,
.M-is si o somnn no> é da morte imagem;
O sonho o que será? Um prévio annuncio
Do futuro viver alem da campa.

Céos! que vi eu?Qucm dera que o meu senho
Essa interna visão, qn'eu não pensara.
Fosso como uma imagem reflectida
D.i suspirada, eterna realidade;
Um divino conselho, uma promessa
Ao ente que a recebe, e que não sabe
Como ve, como crê, porque duvida.

Ah! não se apaguem na fugaz memória
Essis revelações, talvez celestes.

. •.iJ^Lr-^&sssr-'.'v &*-~^ bi.Jf/^iiS^lJI



A MARMOTA

A um natalicio.
Quando a aurora docemente,
Deixando o salgado leito,
Ergneo-se hoje contente
Ufana do seu viver;
Ao céo delicada rosa,
Alçando a fronte mimosa,
Mandou sublimado bêjo:
Coráram ambas de pejo,
Ambas sentiram-prazer.
Veio pousar sobre a rosa
Lumineo raio d'Aurora,
E a flor contente, vaidosa,
Doce perfume exhalou;
O Céo mostrou seus encantos,
A terra acordou seus cantos
Que geram n'alma a doçura,
E toda entregue á ventura,
Também Marilia acordou.

Tinha nos olhos formosos
A luz que no ar rutila,
Tinha nos lábios mimosos
O maisdivinal sorriso;
Era ella mesma uma cstrella
Mais delicada, mais bclla
Do que as estrellas do céo;
Pois occultava cm seu véo
As graças do paraíso.
Ao vcl-a ninguém pudera,
Embalde a gentil figura,
Saber se ao mundo devera
Seu delicado existir:
Ao vel-n, qualquer julgara
Que para a terra baixara
Outra divina mulher,
Para na terra soffrer, _
Para os humanos remir.

Ao vcl-a meu estro ufano.
Em fogo cthereo aquecido,
Do fado cruel e insano
Fez-me um instante esquecer;
A Ivra tomei garboso,
E dê seu dia faustoso
Busquei as graças contar,
E me senti transportar
Ás regiões do prazer.
De lá visei no futuro
A mais delicada mãe,
Colhendo o prêmio seguro
Que raras podem gozar:
Vi de seus filhos queridos
Os nomes enriquecidos
Pela virtude e valor;
E deslumbrou-me o fulgor,
Senti. . . mas não sei pintar.
Das mão*desprende-j-se a lyra.
Morreu-me no lábio o canto,
E a mente, que só delira,
Vio da verdade o sorrir:
Então minh'alma confusa
Scntio que a terrena Musa
Cantar não pode este dia;
Porém gozou da magia
Que sóe Marilia expargir.

Albtmo Cordein

Bom conselho.
Um villão perguntava a um indivíduo que

passava, qual o caminho mais curto para
Newgote ( prisão de Londres), este, que era
capadocio, respondeu-lhe assim: Se quer ir
depressa, atravesse o rio, em frente tem um
•urives, cuja prateleira é bem surtida, delia
tire um par de brincos e retire-se que haverá

quem o conduza ao lugsr qae deseja.

0 Passarinho.
A e. s. d. c. j. a. c.

Tu da lyra és n idolo fiel
Cuih!>re a lyra o leu nome cxallar,

(ACCTOR.)

Lá deseanta na estância sombria
O mimoso cantor da soidão;
Oh! que balsamo agora me envia
Na plungenlo sonora cançãol

Passarinho tão meigo suspiras,
Como adoças meu calix de fcll
Como abrandas no canto essas iras
Do meu fado, tão duro e cruel!..

Sinto ja meus tormentos em calma
Só com tuas endeixas ouvir;
Ao passado revoa minh'alma
Esquecendo: —presente e porvir!
Teus accentos de maga harmonia
Da voz d'e!Ia me fazem lembrar;
Quantas vezes a Julia soia
Como tu, solitária cantar...

Quão gostoso escutei modulando,
Com ternura sem par versos meus,
Umas vezes o amante chamando
Outras muitas me dando um adeus!..

A voz delia, que tudo ameniza,
Mais suave qne a tua, talvez,
Afagava minh'alma, qual brisa,
Que cicia das flores no mez.
E tão meiga éra a sua tristura...
E tão meigo o sorrir virginal!
E éra toda tão casta tão pura
E o amor que me linha era tal...

Porem hoje que horror não me é dado
Escutal-a nem vel-a sequer:
E d'ami nte gentil separado
Na tristeza só acho prazer!
Fugidio dos silios mais ledos,
Onde a dòrse exacerba inda mais,
Solitário por entre fraguedos,
Esses échos, acordo com ais.

Como espectro, vagando sem tino:
Peto virgem a chamar... mas em vão!
Aos rochedos e troncos ensino
Esse nome que sempre ouvirão.

Cantil, canta, saudosa avésinha,
Adormcnta esta dor, meu algoz,
Que este peito, qne triste definha,
Me hcera, qual tigre feroz.

Por accentos de l:il natureza
Quero o pobre alaude atinar,
Para ver se metigo a trisleza,
Que me segue por todo lugar.

Bio de Janeiro, 23 de Março de Í858.
Jvsr Leite d'Azevedo.

Ensaios epygramnialtcos
e salyricos.

A 1'iieuix judiciaria.
(epygramma.)

Me dizem que n'outros tempos
Uma ossemliléa afumadu
De juizes, decretou: —
Fosse a justiça queimada.
Executada a sentença
A assembléa sorriu,
E uma impostora toga
Taes palavras proferiu:

Phenix, diversa das outras,
Jamais víverás — Justiça,
Das tuas cinzas, malvada,
Vai nascer a — injustiça!

Cinasto Lúcio.

O. D. c C.
A Illtna. Esffia. Sara. D. A. D. M.

Passa o dia chega a noute,
Passa a noute tonta o dia;
Vivo numa iwjuetação,
Sem a tua companhia.

( Extr.)
GLOSA.

Desde o dia que te vi,
Meu coração adorou-te,
Agora por ti só geme,
Passa o dia chega a noute.
Na idéa me ^tás sempre
Meu Anjo de sympathia:
Dormindo sonho comtigo,
Passa a houíc torna o dia.

As saudades me apertam
As veias do coração
Eu longe dc ti, meu bem.
Vivo ti uma inquetação.
De tua mimosa mão
Depende a minha alegria;
Morro de vivas saudades
Sem a tua companhia.

M. F. José dos Santos.

MÁXIMAS
da cnilcccã<i ilo erudilo rortiisiiez ° conselheiro

J. J. RODRIGUES BASTOS.

A homenagem, que deshonra aquelle
q>ie a presta, não honra aquelle que a recebe.

As homenagens merecidas são as uni-
cas que nós nos devemos apressar de ren-
der, e que é lisongeiro receber.

A mais honrosa de todas as hnmcna-
gens, é a que tem por objecto a Divindade.

I2«ssaeais.
—Que é o homem? Um sonho.que se des-

vanece; um fantasma, que desapparece; uma
ave, que atravessa rapidamente os ares: uma
não, que* não deixa rasto algum sobre as
ondas; uma poeira, que o venlo leva um
vapor, que se dissipa; um orvalho, que se
evapora ao primeiro raio do sol.

O homem foge como uma sombra, e
não permanece nunca no mesmo estado.

Charada.
E' por esta maneira
Que eu mui gosto de nadar... 1
Porém as vezes receio
Que elle me possa pilhar.... 2

CONCEITO.
Na Graniniutiea só de espécies
Duas me poderás encontrar

A. S. Campos Fluminense.
A charada do n. antecedente i:—Cogu-

melo.
Typugrapliias de Paula ürilo

Rua da Cauo u. aâ e praça da Consüluiç'» u.ú&.


