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Credenciaes 

Meu caro Mendes Fradique. 

"A mentira é apenasmente a 
negança da verdez." 

AustteeesUo. 

Li attentamente as ultimas prova,s de sua 
His!oria do Fuzo pelo Brasil COln Methodo e senti 
11111 desejo irresistivel ;àe prefaci'311-a, apresen
tando-a ao publico respeitavel e comprante; 
lnas, na qualidade de pl'incipe e truster do humo
rismo indígena, sou obIoigado a encarar os factos 
COlll a m.lxínla seriedad e e ponderação. 

Sendo seu livro um trabalho de caracter abso
lutanlCllte didactico, não comportaria as creden
eiacs de um humorista inveterado. 

O melhor titulo' rIe recommendação de sua 
Hislol'i,a do Fuzo é o seu proprio valor, não só na 
sua face documentaria e critica, mas ainda no 
castiço da linguagem, na clareza da exposição. 
E, quando isso não hastasse, ahi estaria a abo-
1IaI-a a opinião prophetica de Ruy, o Grande. 
SOITI mais, desejo o exgottamento da presente 
edição, para que se passe logo á quarta. 

Quando chegar li quín ta, vá até o M uzeu, 
onde encontrará, vivo ou elnpallyado, o amigo 
certo 

Bastos Tigre. 
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vier Pinheiro. . . . . . . . . 

Hist.oria do Fim do Mundo - 1 voI. 
cart. illustrações de Yantok -
Prefacio de Jackson de Figueire
do - Edição dactylographada de 
1 volume (exemplar unico) que 
o autor vendeu ao harbeiro da es
quina para limpar navalhas. . . 

H i storia da I ng laterra se·m as suas Pa
ginas Negras - 1 volume em 
branco. Prefacio de Shakespeare. 

Historia da França - Drama historico 
em 10 volumes (appr,ehendiido 
pela policia de costumes), prefa
cio de Raymunde' de Miranda e 
uma critic'a de A.drien Delpéche .. 

Historia de Portugal. . . . . . . . . 
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Prefacio de Bolo Pachá. Illustra
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A Im~rBnsa e a la toivão na Historia 00 Brasil ~elg 
MefHo~o Confuso -- oe Menaes Fra~iijHe 

Do Jornal do Commercio: 

(26 de Maio de 1830). 

"Esteve em nossa redacção o illustre fa
cultativo Dr. Lopes Trovão, que nos veio pessoal
mente trazer um exemplar da Historia do Brasil, 
pelo methuuo confuso, de ~1endes Fradique. 
Esse livro, que foi impresso eUl Roterdam, pesa 
enl cada yolume 3,355 - ou seJam 354,44,888, 
por milheiro, correspondendo o tutal ao peso 
bruto de 445 :443.287,32 de toneladas; deve ter 
pago de alfandega 2 :778$000 incluindo o peso 
do caixote que custou 44$656, fiüando toda a 
embalagem por 4 :555$423. 

Parece ter sido o seguinte o custo totul 
da edição: 

Papel ....... . 
Tinta. . 
ConlpO'sição . . 
Total. . . . . . . . . . 
Desconto de agio 5 010. . 
Rest.ante. . . . . . . . 

3 :334$444 
4 :333$456 

1.2:451.$353 
253 :443$266 

$555 
4.443 :444$333 

o Sr. Lopes Trovão foi soccorrido pela as
sis tencia. " 

Mario Guedes. 
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Da Gazet.a de Noticias: 

(13 de Maio de 1888) 

"Quando hontern, á tarde, sacudia minha 
elegancia tropical, no as'phalto sedoso do Bou
levard, dei de cara COlll o meu padroeiro, o Sr. 
Jean du Fleuve, que me trazia um oxmuplar do 
ultimo livro do Sr. Mendes Fradique, a Historia 
do Methodo pelo Brasil Confuso-

Não li. Romanciel', moi même, sÓ leria urnil 
obra que houvesse sortido de minha penna ou do 
tinteiro do Sr. João do Rio. 

O meu silencio sobre o nome de Mendes 
Fradique no meu livro A Romã no Brasil, valeu
Inea expulsão do territorio brilsileiro como in
desejavel e ,a nlÍnha consequente peregrinação 
pelo 13 ,mlevard. Ah! Paris, Paris! 

, Paulo de Gardenia." 

D'A Folha: 

~~~P~_o!_º~!_~go 

O cazo do aparecimento da Istoria do Brazil 
pt"' lo Metodo Cõfuzo, do Sr. Mendes Fl'adike, tem 
ligação intrinçeka com a óbra dos espiões tede~
cüs e norte amerikanos. 

O governo do Brazil, o prezidente da Repu
bliya, o Poder Judiçiario ou o proprio povo, -
ken ker ke foce tinha o dever e obrigassão de 
proibir a çirkula'ssão dece pãfleto incendiario 
com ke o autor tenciona reduzir a expreção mais 
cimples ias instituissões em ke temos o akazo de 
viver. Na médula deça obra rezide o çentro da 
koeslão dos navios ex-allemães, e o pôco kazo 
com ke nos tratão os vankees. 

O Sr. Mendes Fr;ldike é um cazo perdido. 

Medeiros e Albukerke. 



Carta do Sr. Conselheiro Ruy Barbosa 
Sr. Mendes Fradique. 

Saude. 

Tanto que me chegaram ás mãos os oito 
volumes d,1, primeira edição da sua "Historia do 
Brasil pelo Methodo Confuzo", dei-me pressa 
em sorver-lhe o conteúdo, o que fiz de um· só 
trago. 

Agora que venho de terminar a leitura desse 
chefe d'obra, apresso-me em patentear a minha 
alta admiraçãosej'31 pejos meritos do historia:d{)T 
que se alli revelaln, seja pela fOI"ma original com 
que se apresenta. o sincero culto da Patria .. 

Um simples go]pp de vi'sta, e o seu trabalho 
rez-me escrever-lhe o l10me do fiutor no róI dos 
que não de.sanimanl, dOti que ndo temem, dos que 
lIã.o lêem, dos que não votam, dos que não me
dem, dos que não têm senso com,mum~ dos que 
não pensam, dos que se não avacalhanl, .-Ios que 
se não vendem por pouco dinheiro; mag traba
lham, mas penetram, mas ousarrl, mas escrevem, 
mas inlprünem, lIll.aS publicam, mas impingem, 
luas pI"atica.m, a gaucheria, o civismo, a c:arvação, o 
cabotinis'mo, o .an10r, ii virtude, a coragem, e 
surgem e lutam e levam na cabeça. 

Conservando em sua obI"a toda inteira Uln 

curioso tê·te a tête entre a Historia e a Critica, 
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conseguio o nobre patricio cr08r a escola I'utll
rista da chronica, muito emborrt call1ouf'lalldo 1. 

Hnudez da verdade" cÚ'm, o grisé dubio Lia 
phan ta'Sia. 

E este double-ton sui-generis, que alü!!':a as 
ingenuidtades humoristicas, deixan'do transpare
cer um arriére-gôut de malici.a, justifica o exito 
estrondoso da primeira edição, o que o coJlocuu 
na alta gomma da litteratura indígena, dando o 
nlerecido estimulo aos esforços da juventude 
dour.ada. 

Já me não quero reportar a louçainhas de 
estylo, em que o seu livro concerta e sustenta Ulll 
purismo Ú outrance; não se lhe constata um gali
cismo que mereça ·elle me·smo a admüestação do 
vernaculista enragé, não se lhe descobre UUi 
c.a.stelhanismo, que embora encerrando algulll 
salérõ, possa todavia repugnar a nós outros; não 
se lhe encontra um anglicismo que force o es
criptor a uma attitude off -side; não se bispa um 
italianismo que nos autorise de considerar a obra 
menos classica da de Latino Coelho; não se lhe 
sorprehende um germanismo, que venha a ser, 
Inais tarde, pelos criticas, do alto de ·suas pall
tuf,as, co~m ou sem razão - censurado· 

Longe de alcançar o rafinement da arte 
greciana, é ainda assim trabalhada com algum-a 
felicia. 

Cobre d'ahi o seu premio, o seu estimulo, o 
seu orgulho. 

Dentro da Historia, com a Historia, pela 
HistorL8, do homem·, do historiaidor, do lnlIno
rista, na'sce a verdade, nasce a chronica, nasce 
o juizo. 

NUllqa jámais se deve desanimar aos espi
nhos dos petitmétres; são pequenos obice.s que 
ginas ticam a cavação. 
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Sem IIle &qui poder restar em mór detença 
declaro que hei mui voluntariamente lembrado o 
seu nome á Academia de LeUras na vaga do 
Sr. Lim,a: Barreto, laluentando de sobejo que se 
haja de avir COIIl unl candid'ato tranchant, o 
Sr. Moysés, um dos autores do Gene-sis, que uns 
at tr'ibuern a J ehovah e outros ao inesquecivel 
Hernlcs Fontes. 

Antecipando meus emboras pelo exgotta
IIleuto da presente edição, subscrevo-nle com 
algulna, honra e sou 

o patricio e admirador 

( a) 1 Ruy Barbosa. 

(1) Apocripha. 





Exmo. Sr. Mendes Fradique 

Li, muito por alto, o seu livro Historia do 
Brasil pelo Methodo Confuso. Não o li com atten
ção por me ter o amigo pedido uma carta-pre
facio. Ora, para fazer um bom prefacio, o melhor 
processo é não ler o livro que se de've prefaciar. 

rral é o meLhodo preconisado e adoptado, 
COIll grande exito, por Medeiros· e Albuquerque, 
o qual é, COlno o amigo não o ignora, academico 
phonetico e inimigo pessoal do presidente Wil
son por causa de Uffi:1 florista de quem am.bos 
go.staram em Paris ... 

Assim, tendo lido o seu opusculo muito per
functoriamente c estando, por isso, perfeita
lncnte hahilitado para criticaI-o, cha-mo a sua 
attenção e ,a do leitor para certos pontos de phi
losophia da Historia Patria que parecem 
obscuros. 

Em prilneiro lagar, 'R questão do negrume 
que Pedro Alvares Cabral viu no liHoral, melhor 
dizendo no caes Phal'oux. Diz o seu livro que, 
lnuito intrigados com tal e tão extr,anha ·escuri
dão, mal podiam os companheiros de Cabral 
atinar com o que fosse; mas, a:pproximando-se 
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mais de terra. 'verificaram que a o1,usa daquella 
espe.ssa tréva era apenas o professor Remeteria 
José dos Santos, que e"peraya a barca da Ganta
reira para ir a Nictheroy. Esta opinião, malevola
mente insinuada pelo Sr. Carlos de LRet, não teln 
encontrado apoio em historiadores sisudos. O 
Dr. João do Rio, na sua Hist.oria da Turquia, diz 
que quem estava escurecendo o caes a pretexto 
de esperar a harca era o Dr. Nilo Peçanha, já 
naquelIe tempo amigo intimo do Visconde de 
Mora,es. Este visconde era inimigo pessoal do 
almirante, por c.ausa de uns negocias de cortiças 
que ambos tinham tido em Portugal. O almirante 
perseguiu o visconde pelos tribunaes, o que obri
gou o titular a emigrar para o Brasil. Aqui che
gando' enconkou formada a companhia das 
barcas; que pertencimIl aos ta,moyos. Taes rna
nobras fez o viscondo, que os pobres tamoyos 
ficaram sem ellas, questão celebre da qual nasceu 
a Confederação dos Tamoyos· Ora, quando o vis
conde soube que Pedl'o Alv,ares vinha COIli algu
mas barcas para o Brasil, ficou in'dignadissiulO, 
temendo a concurro!lcia; ,fez dois discursos na 
Camara Portugueza de Commercio e Industria, 
mas inutilmente. Officiou á As.sociação Comlner
citaI, mas esta era favoravel a Cabral. Foi então 
que o Visconde de Moraes concebeu o plano dia
bolico de fazer naufragar as barcas do almirante 
logo á entrada da Bahia do Rio de J,aneiro. Como, 
porém, executar o plano? Torpedear as bal'cas 
não era possivel, por falta de allemães. Minar a 
hahia era perigoso para as prQprias barcas do 
visconde.' ElIe então appelIou para o Sr. Nilo Pe
çanha, a quem prometteu um autonlovel, con
tando que S. Ex., postando-se na praia, escure
cesse de tal sorte o mar, que as barcas do ,a1nli
rante, perdendo o rumo, déssem com os costados 
nalgum recife e sossobrassem. O Sr. Nilo fez o 
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que o visconde lhe pedira, mas o plalllo não sor
tira effcito, por causa dos holophote:s do Minas 
Qeraes e do São Paulo, que varriam a bahia e a 
pl'aia em todas as direcções. rral é a opinião, que 
reputo autorizada, do commendador Paulo Bar
reto, na sua succulenta Historia da Turquia (1). 

Outro ponto que me parece digno :de retifi
cação é aquelle enl' que o meu jovem amigo 
affirma que Tiradentes foi enforcado como ma
ximalista. 

Em primeiro log,Rr nunca foi maximalista. 
Era apenas um ideologo, como Fabio Luz. 

Com effeito, Tiradentes andava sempre na 
rnda de Fabio Luz, Pedro do Couto, José OIticica, 
e outros rapazes de idéas adiantada:s. Impressio
nado com a litteratura dos camaradas, começou 
a faltar no seu gabinete dentaria, que er,a ali onde 
terll hoj e o seu o dr. Aus'tregesilo. Os credores 
cOlneçaram a perturhar-lhe a paz, até que Ulll 

bello dia lá veio um mandato de penhora. Seus 
moveis foram vendidos em ha-sta publica c arre
matados pelo dr. Austregesilo, que aindtl os tem 
em uso, até hoj e, no seu consultoria nledico. 
Aléln desses dissabore3, Tiradentes tinha um fi
lho, adnlirador das poe~ias do sr' Reis Car_valho. 
Demais ,u mais, ouvindo as conversas elo pae COIn 

(1) "Barreto" - "Historia da Turquia", Vo1. XXXIX Cap. 
MDCXXIV. Esta opinião do erudito commendador portuguez da Aca
demia Brasileira de Letras tem sido perfilhada por eminentes historia
dores, taes como: Osorio Duque Estrada na .. Historia do Bral!il" l>ara 
as meninas da -Escola Normal; Viriato Corrêa no "Era uma vez ... "; 
Max Fleil:.Bs, na "Semana"; Clovis Bevilaqua no "Projecto do Codigo 
Civil Brasileiro"; Ruy Barbosa na "Republica", e Felix Pacheco no 
"Publicista da Regencia". O que diz o professor Austrege.iilo !JaS 
"Manchas" não tem mais a vaga autoridade historica. Basta rlizer que 
o sympathico deputado pernambucano chega, nesse livro, ao ponto de 
affirmar que o Sr. José Bezerra, actual governador de Pernambuco, é o 
verdadeiro autor da "Carta" de Péro Vaz Caminha, a El-Rei D. Manoel, 
o que é um 811achronismo, como o demonstrou o Sr. Lauro Muller em 
artigos publicados na "Deutsche Rl:.ndchau" de Florianopolis tl no 
"Brazilianisch and Sud-Amerikanische Zeitung" de Porto Alegre. Os ar
gumentos do Sr. Muller me parecem irrespondiveis. 

H B 2 
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o dr. Fabio Luz e outros partidarios do amor li~ 
vre, deliberou o rapaz casar-se com uma corista 
do Theatro S. Pedro, urna pOl'tugueza que peza
va meia tonel,.!:lda (depois do banha anuual que 
tomava na vespera do Natal) e fallava: Ai! qu'ri
do que me vaes á ,matá'rel - e outras cui~as LllJe 
desafiay,a,m os nervos nacionalistas de rriradentes 
Elle era partidario do amor livre, mas não péu'a o:) 
da sua familia. Muito l1ervO'so, foi consultar o 
dr. Moura Lacerda, nledico-physico-espont.aneo, 
que lhe aconselhou a leitura da Cura dos Ner
vosos, do dr. A ustreg esilo. Tiradentes leu o livro 
de Plincipio a fim, mas teve um accesso formi
davel de nervos e, no auge do desespero, en
forcou-se. 

Ahi está, meu caro Mendes Fradiquc, a veT'
d,:lide historica, que tem sido a:té agora negada 
por escriptores portugllezes e alguns brasileiros 
que elogiam Portugal para morder a culónia . .. 

Ahi estão vivas ainda varias pessoas que 
podem dar testemunho deste facto. 

Além do dr. Fabio Luz e Pedro do Couto, 
posso ,a,pontar o desembargador Ataulpho, o 
Conde Bosdari, embaixador da ltalia (que até 
obteve uma com,menda para Tiradentes), Lopes 
rrrovão, Suzana Castará, Afranio Peixoto, que 
sendo menino, era port.':!dor dos bilhetes do filho 
de Tiradenfes par-a a ta] corista do S. Pedro, e o 
dr. Duarte Leite, embaixador de Portugal que, 
por signal, detest.ava o filho do alferes, porque 
emquanto o rapa,z farreava com a corista, era 
eIle, embaixador, que marchava . nas des
pezas. .. (1) 

(1) Guilherme Onken - Historia Universal - Traducção tle 
Lemgruber Filho - Nicolau Ciancio ~ "Istoria de Civilitá Latina" 
Vol. IV. pag, 623 e segs. - Edição de G. Martinelli ~ Rio de Ja
neiro. Manoel Bernardez - "La Conquista de gados e territorios (;n 
Minas" - Pags. 152 a 169 - Ed de Montevidéo. - A ElIis - "History 
of Civilisation inSouthA merica" - Edimburgo - 172Q. 
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Outros enganos ainda podia eu respigar no 
seu interessante livrinho; mas como sejam de 
POUC,& monta, não vale a pena tratar delles; por
quanto, cOllua diz o dr. Austregesilo, os enganares 
e os errares são proprilJs dos humanos ... 

Eu quizera ver esse precioso compendio de 
Historia Patrla adoptado no Collegio Pedl'l) II e 
nos demais estabeleci~nentos de ensino se cua
daria, de um e outro sexo, incluindo-se os colle
gios religiosos. AssignA.1ado serviço prestari,a ús 
letra~ patrias o sr. Ca.rdeal Arcoverde, si o re
cOlnmendasse aos padres e ltS freiras que se 
di·~dicaJn ao ensino da mocirlade catholioa. 

Queira o mee illllstre amigo aceei tar a 
expressão do meu affecto e da minha mais alta 
consideração. 

Antonio Torres 

Londres (Buckingha:m-Palace), 25 de Maio 
de 1648. 





Ao Dr. Laudelino Freíre 

me se si 
lhe lhes o a 
se os aH me 

te se si lhe o 
a os as lhes 

se se se 
se se se se 

Peço encarecidalnente ao Dr· Laudelino 
Freire a fineza de colIocar esses pronomes nos 
respectivos lagares, o que muito me obrigará. 

N a primeira edição des,se livro incumbi 
dessa missão ó bom ,anligo Osorio Duque Estrada, 
que mui carinhosamente a isso se prestou. 

Constl"ange-me, porém, a contingencia de 
declarar que os pronomies não quiz,eram, de modo 
algum, permanecer nos postos que lhes destinou 
o Sr. Osorio. 

Comquanto a presente edição surja munida 
de um habeas-corpus ao pronome, rogo ao Dr. 
Landelino Freire lhes preste a mesma at'tenção 
com qu.e sempre me distinguiu desde os bancos 
academicos, quando em 1830 manuseavamos os 
classicos latinos. 

Agradecido, 

Mendes Fradique 
18 Vindimaria XVII. 





Para a Historia do Brasil pelo Methodo 
Confuso - de Mendes Fradíque e 

para Mendes Fradique 

.. Les hommes sont les uns comme les autres.·' 
Adrien Delpeehe. 

Meu caro Mendes Fradique 

Permitta-mo, por quem é, 

Que eu lhe escreva e lhe dedique 

Este humilde trioIet. 

Meu caro Mendes Frwdique 

Permitta-me, por quem é. 

Xavier Pinheiro, 

(Da Musa Cívica). 





Este li vrínho (1) 

Este livrinho é feito par,a a intelligencia 
das creanças e dos homens sim-pIes do povo. 

N estes dias, que ,alvorecem tão novos, em que 
se procura crear o culto da patria, penso que o 
primeiro trabalho para is'so é fazer a patria co
nhecida daquelles que a. devem 8.lmar. 

Não se ama uma terra se não yuando alguma 
cousa sagrada a ella nos prende - algum s'acri
ficio, ou ,a,lguma tradição gloriosa. 

São essas cousas que firmam a nossa exis
teücia moral. 

Sentir o que fizeram de grande os nossos 
antepassados, equivale a tomar o compromisso de 
os continuar na histori,fL. 

Os nossos annaes, cOIDlquanto sejalnos novos 
no mundo, registam lances de que nos podemos 
orgulhar. 

FixaI-os, em suas linhas geraes, na alma das 
ger,ações, é, pois, o processo mais pratico e seguro 
de nella crear e nutrir o sentimento da patria. 

E' o que se procura aqui fazer com todo 
carinho. 

Outros poderão fazer coisa 'melhor, com 
mais talento, mas eu li este livrinho com lodo o 
meu coração. 

Rocha Pombo. 

(1) Vide prefacio á 3& Ediçio. 





Habeas-corpus 

N. 6·774 - Vistos e relatados e,stes autos de 
recurso de habeas-corpus, em que é impetranh~ 
o aàvog'8do Pires Brandão e pacit--:ntü o leitor. 

Considerando qur. muita gente boa experi
menta sérias 'difficuldades em s'aber lêr e es
crever; 

Considerando que o impetrante p'assa com 
os pronomes o mesmo aperto que passam os mI
nistros com os seus protegidos - o aperto de 
collocal-os; 

Consider.ando que os Srs. Osorio Duque 
Estrada, C. de Laet, João Ribeiro, Medeiros e 
Albuquerque, José Oiticica e outros criticos, mal 
conseguem colloear convenientemente os seus 
pronomes; 

Considerando que o erro de revisão é um 
excellente Bode expialorio; 

Considerando que a '9aciencia do leitor tem 
limites; 

Accórdam em conceder aos pronomes em
pregados pelo Sr. Mendes Fradique a ordem de 
habeas corpus por elle impetrada, em favor da 
livre locomoção dos referidos pronomes. 

Custas ex-causa. 
Confei taria Paschoal, 1'8 thermidor 

XVIIILXIII. 
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H. Esplrito Santo. - V. Viveiros de Castro, 
camarada. - Sebastião Lacerda. - Gui,marães 
Natal. - A. Cavalcant,. - Leoni Ramos. - A. 
Pires e Albuquerque.-João AMendes--G. Clinha. 

Juraram impedimento os ministros Guima
rães Natal e Pedro Mibieli, por interessados na 
causa. 



Prefacio á la Edição 

Eu abaixo aSRignado, brasileiro, maior, vac
cinado, não soffrendo de molestia contagiosa, 
tendo preenchido as formalidades do conto do 
Vigario - venho por meio deste prefacio tornar 
publico e notorio, perante os que o lerem, e mes
filO pCI"ante os que o não lerem, que este livro 
~oi concebido, e'sofipto, pago, impresso,., publ; 
~ado e vendido sob o principio de ·que não deve
mos deixar para amanhã o que pudermos faxar 
hoje. Sendo a Historia UIna série continua e 
coordenada de deturpações mais ou menos origi
Baes do que em vel>:dade ·se pa'ssa no seio dos ho
Ulcns, através do tenlpo e do espaço; sendo estas 
deturpações, ás vezes, tão profundas, que repel
lem para os domínios dia, lenda factos absoluta
mente reaes, e fantasticamente adulterados pela 
imaginação das gerações, cOlno acontece com os 
primeiros tempos da Orecia e Roma; - tomei a 
deliberação humanissima de poupar á posteri
dade esse trabalho fastidioso de desordenar e 
mascarar a historia, no que se refere a. este paiz 
de desfalques e conselheiros. 

rromada tal providencia, duas hypotheses 
poderão surgir: ou a posteridade, pela lei da 
Inaior preguiça, ,acceita o mistiforio feito na his
toria do Brasil, e durante 3 ou 4 seculos não te.m 
a pretcnção de metter-lhe a colher; ou os meus 
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concorrentes despeitados pela adopção do meu 
livro nas casas officiaes, praticarão sobre a ·mi
nha~ obra o que eu pratiquei na do Sr. Rocha 
Pombo e teremo.s ainda assim a vantagem de vol
tarmos á verdade, pela negação da mentira. (i) 

E deste modo justifico o meu argumento: 
não devemos deturpar amanhã o que podemos 
deturpar hoje. 

Quanto á,s apreciações, prefacias, facios, 
post-facios, cartas e outros temperos que 'prece
dem, mesclam e se seguem ao livro propriamlente 
dito, tenho a declarar que não respondo pela 
authenticidade de suas assignaturas, pelos mo
tivos que passo ai expor: 

Considerando um a cto de profunda irreve
rencia ir perturbar o trabalho mental ou o re
pouso beatifico do eminente Conselheiro Ruy 
Barbosa; 

Considerando que o Sr. Ruy Barbosa é 
muito grosso pariR 'pilheria e por certo não rece
beria bem um pedido para prefaciar sandices; 

Considerando que se não tem o direito de 
publicar qualquer cousa sobre o Brasil sem uma 
acentuada referencia I'J:O Sr. Ruy Barbosa; 

Considerando que o meu livro não foi es-
cripta pelo Sr. Rocha Pombo; 

Considerando que o meu livro não com
porta elogios justos e merecidos; 

ConsIderando que a paciencia do Sr. Rocha 
Pombo, embora maior que a do leitor, m,aI chega 
para aturar os intellectuaes do Garnier; 

Considerando que o prefacio do Sr. Rocha 
Pombo era tão indispensavel a este livro como o 
Sr. Francisco Bressan'3 .ao Sr. Antonio Torres; 

(1) Armando Gozaga - Critica da Razão Pura. 
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- Resolvi: 
Publicar un1a cada apocrypha de Ruy B.a:r

bosa escripta pelo meu proprio punho, pela qual 
não respondo nem exijo que responda o Sr. Ruy 
Barbosa; 

Estampa.r um prefacio do Sr. Rocha Pombo, 
o qual adoptei por facilidade de acquisição, es
tando prompto a ra,char com o Sr. Rocha Pombo 
os proventos que dessa obra me advierem, por 
via do livreiro ou do leitor. 

A offerta não é muito generosa; ma.s é 
sincera. 

Quanto aos Srs. \Vaizflog Irlnãos, commer
cialltes allemães da cidade de S. Paulo, editorc5 
do livro Nossa Patria, de onde extrahi o prefacio 
Este Uvrinho, a esses a,llemães estou prompto ~ 
pagar qualquer indemnlzação ao cambio actual 
do marco (uns 2$800, ao todo). 

Dadas estas satisfações que, mesmo no ter
reno da pilheri,a, me impõenl a admiração pessoal 
e ores peito ans dous nomes a que me referi, 
declaro ainda que são authenticas todas as de
mais assignaturas que se honram 8:111 figurar no 
meu livro. 

Essftlluthellticidade é mais accentua:da nos 
prefacias de Bastos Tigre e Antonio Torres, os 
qllaes foram os unicos escriptos pelo punho e 
penna desses dous bons camaradas, que me pe
diram guardar reserva sobre esse detalhe· 

.Mas os interesses commerciaes dos meus 
editores, e o credito quea,rrogo á minha obra, 
obrigaram-Ine a por a bocca no mundo. 

Agradecendo de nutem·ão a bôa vontade e 
orgulho com que os meus criticos viram o,s seus 
nomes ligados a essa obra de remodelação hi.s-
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torica (modesti& á parte) cSJlcro que o leitor, 
como é natural, só forme o juizo sobre este livro 
depois de o haver comprado. 

Rio, 30 de Abril de 1920. 

Mendes Fradique. 



Prefacio a 5a
• Edição 

Com licença! 

Leitor amigo e comprante. 

Antes de começar(~s a leitura deste livro, 
peço-le que te detenhas um lllom,ent.o sobre est.as 
linhas: para as quaes imploro o cl'e(lito recusado 
nesta hora a todas as coisas graves assignadas 
por Mondes Fradique. 

Addrto-te de que tens nas mãos um exem
plar do uuodeeinlo nlilheiro desta obra imperfeita 
e ôca. 

Confesso-le, leitor amigo e cOlllprante, que 
lno entristeceu profundamente o successo de 
livraria. obtido por c~te livro selll compostura e 
sem esthetica; para mün esse successo envolve 
uma rovelação desoladora acerca das exigencias 
do leitor de nlinha época e de minha geração. 

Acceito, agradecido, todos os defeitos apon
tados pelo5 meus bcnevolos criticas; luas, embora 
convicto :de que f,a.rlissin1:a é a ~collecção de im
purezas c cascalhos que entulham este trabalho 
- não posso janluis consentir eIll que se me diga 
que es le IhTo não tem portuguez. Isto é absoluta
mente falso. 

Suas paginas, sem polimento, estão pejadas 
de Malheiros Dias, Cabral, Alexandre de Albu
querque, Vaz Oaminha, Taborda e outros. 

HB3 
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A presente edição sahe sem que lhe fosse 
alteeada uma só palavra siquer ·da priIneíra 
tiragem. 

Antes, pois, leitor amigo e compr'ante, de 
embarafurtares por estas paginas alucinadas 1:'. 

alucinantes, eivada,s de tudo quanto de :::i nada 
yale - eu peço encarecidamente que me não 
perdOes por tudo isso, mas espero comprarás os 
"Contos do Vigario", "A Feira Livre" e a "Lo
gica de Absurdo", tres livros que os fi-eus edito
res se arriscaram a lançar. Elles apesar de 
editôres são bons camaradas, e não é là pOl' 11m 

livro meu a maior qU3 vás ficar arruinadu 00 
corpo ou do espirita tu, que és írremediayel
mente pagant e, "obr,31 má de má argila" meu se
melhante e meu leitor! 

Rio, 26 de Junho de 1923. 

Mendes Fradique. 



«A materia atrae á materia na 
razão directa da 'massa, e na inversa 
do quadrado das dis tancias» 

Schopenhauer. 





CAPITULO I 

Portugal em 1500 - Primeíros navega
dores portuguezes - Circumnave
gação - a Cantareira. 

(1) Informações sobre este capitulo com o Sr. Alexandre ,j' Albu
querque, no "O Paiz". 





CAPITULO II 

Descobrimento do Brasil - O ovo de 
Colombo - Roosewelt - Cabral 
Savage Londor 

,Corria o afi

no de 1500, 
de Nosso Se
nhor J e s u s 
Christo, quan
do a United 
Prcss lançou 
em Portugal a 
noticia mara
vilhosl<1J da ex
t i n c ç ão do 
C ommis'saria -

do nu Brasil. 
Gabriel, an

nunciando a 
vinda do Mes
sias. o Lourei Corria o anno de 1$500 

ro álneaçaudo com aproxima Pi&iwlowa, ou o 
Paschoal Segreto prOluettendo "o bóde que dó. 
lei te", não terJam, por certo, alcançando tama
nho successo. 

Extinguira-se o Commissariado no Urasil! 
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Foi quanto bastou para que todos oe argo
nautas de além m,a,r volvessem para esse paiz de 
c&rnaval e tripa forra, o favor de sua ambição. 

Portugal, medularmente conservador, vinha 
arrastando de seculo em seculo as barbas fel'tilis
simas de seus heroes, os espadagões theatraes de 
seus guerreiros, as arJlladuras reluzentes d e scu~ 
cavalleiros, as lanças e broqueis de seus peües, 
as intrigas de .sua côrte, a imbecilidade de seus 
soberanos, o romantismo de suas tricanas, o 
prestigio de seus curRs, a inexistenoia de suas 
banheiras, a genialidade de seus escriptores, o 
olho vasado de seu Ga;m,õe-s, as glorias de L!ffi 

passado permanente e a esperança da vindo. de 
D. Sebastião. 

Entretanto, todas essas gerações de Rami
res, Magriços e Albuquerques, tinha·m desviado 
por completo, o espírito lusitano, da enlbriaguez 
de sciencia, que, na vida de todos os outros POYOS 

do planeta, rebentava eIll fórma de conforto, de 
requinte artistico, de portentos de machinaria, 
de loucura philosophica, de taras inventivas, de 
progresso e,m summa. 

Sómente Portugal constituia excepção á 
febre do seculo. . 

Era preciso agir, engendrar, inventar al
gUIlla cousa que assegurasse a Portugal o S8U 

quinhão de engrandechllento, entre as n.!},ções 
contemporaneas. 

A bussola, a polvora, a imprensa, a retorta, 
li AInerica, a chantag'j, inventos sobre inventos, 
11unham agua na bocca do adnüravel povo por
tuguez e a inveja na gente que manejava a pluma 
de pato no papyrus encarquilhado dos alvarás. 

Era preciso inventar-
NOllleada .uma cOlnmissão de notaveis, pro

fessores da escola de Sagres, acceitou esta, em 
assenlbléa memoravel, a redondeza da terra o 
seum'ovimento em torno do Dollar, o direito de 
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cavação, a superioridade dos ea,chimbos de barro 
sobre os de pau e a infalibilidade do oleo de 
rícino. 

rrlvera.m c0111eço ()IS trabalhos de invenção. 
rrod,; o paíz meditava, rU111inava, esperaYa.. 
UeSS,1:hram as justas. entre Hamires e Lopes 

J3ayão; o faelo silencitÍl'a em Coiulbra; apenas, de 
quando mIl vez, quebrando a pasmaceira modor
renta do reino, dous ou tres latagões do Alemtéjo 
espanay,nm as al'luaduras, e após HIll almoço ado-
1l1ingado, eIll que 08 chouriços e vinhaças alvoro
çU\'anl o heroisrllo, - deixavam os solares lumi-
11080S e batialn, por desfastio, em estrondosa 
caçada, ús lebres ou aos mouros. 

Si lhes cahisse no caminho algum solarengo 
azarado, de escudo differente, que .por bebedeira 
ou picardia Hão saudasse os caçadores com o 
devido "Viva Deus", era isso motivo normal para 
que se não pensasse luais eIn caçadas, eIn lébres, 
ou O1n mouros; então, com arrepio e volupia, 
viam-se broqueis amassados, lanças enfurecidas 
c o sangue de dous ou tres fidalgos ia empastar 
o pó elo chão, divertimento esse a que, não raro, 
adheria o resto do troço. 

Todavia, não passavanl os p~élios além 
cl'ahi; á noite do mesm.o dia, os penes acampa
y,J:Bl no alto do cabeço ruais proximo, e despidas 
as armaduras, sentados mll torno do lume, tira
valn dos alforges dous ou tres anhos de salmoura, 
assando-os, trucidando-·os, mastigando-os com o 
conllnentario d,a victoria recente, o que justifi
cava razoaveis e deliciosas bebedeiras. 

E a~sinl corria nlallsarneute a vidE: do ado
ravel povo portuguez, á espera do prilneiro 
inven to. 

Decididamente era, preciso inventar. 
Fo.i pela t~anscorrE' nela dos dias ele Maio 

que UUlll dos adros da Escola de Sagres, um velho 
barbaças de Feixo-de-Espada-á-Cinta, apresentou 
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,)0 reitor um invento seu, o primeiro iilvünlo pOl'

tuguez, prodigio de machillaria - o 111Onjolo. 
Pregões e arauto.:;, lançado,::, aos quatro 

pontos cardeaes da monal'ehia, elltral'Unl a ber
l"dr a grandeza do no\'o ac1jado. 

1\ o dia marcado pal'a a oxpe plelleia u t ncial 
da geringonça, com a- presnnça do roi, dos ho
n1811S da côrte, corpo diplomatico e imprensa, o 
Ilibas Cau,]·val luzi tawJ, puz n mOllj 010 C111 movi
mento, mas não o soube :'"azer parar". 

Foi a i'allencia da empreza. 
Ainda hoje, á beira da fonte do Borrabestac;, 

nos arredores de 8a.gres, os destroços do monj 010 

p6mitivo, carcomidos e enxarcados, reUlemoram 
na austeridade do vieux chene, um fracasso C0111-

Iuovedur na estatística dos inventos hUluanos e 
deshunwnos. 

E assim, cada vez mais, era urgente desco
brir, inventar. 

Por essa época, em calha'lnbeques vindos 
das Canarias, aventureiros ultramarinos traziam 
ás prai,as de Portugal narrativas maravilhosas, de 
naufragos que se salvaram, apegando-se a tron
cos enormes, trazidos pelas ondas, de litoraes 
desconhecidos. 

Esse -detalhe de~pertou immediata'mente a 
·u I tenção de Malheiros Dias, chronista do reino e 
cartomante insigne. Sobre o fervilhar dessas 
suggestões, veio cahir (l telegramma da "United 
Pl'8SS" ~ acerca da extincção do commissariado 
no Brasil. 

Foi o rastilho. 
A Escola de Sagres, em sessão sOlemne, 

coni discurso de Alexandre d 1Albuquerque, esta
beleceu as bases da descoberta do Brasil. 

O europeu, pes,simo estudante de geogra
phia, ignorava, como ainda hoje, a existencia do 
resto do mundo. 

O Sr" Clemenceau julgava 11 terra dividida 
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cm 2 partes - La France et lá bas, portan ~ o, os 
portuguezes poderiam, grosseiramente, impingir 
li face do Illundo o Brasil, como descoberta sua, 
premeditada, calcul,aJda. 

Traçado o roteiro da viageln, encetaram os 
argonautas IU5itanos os preparativos, confiando a 
p3de technica ao almirante portuguez Capistra
llO de Abreu, c o commando da frota ao coronel 
Pedro Ãlvares Gouvêa de Cabral, official da 
bl'iosa, cavador-mór do Reino e antigo senador 
pelo Amazonas. 

A esse tempo, porém, vindo de UIna praia 
do Mediterraneo, já se achava no Brasil o maestro 
gellovez Christovão Colombo, 
antigu tocador de realejo em 
Pa-dua" então estabelecido á es
quina da Avenida e Ouvidor, 
COln uma casa de aves e ovos, a 
que déra o nome de "Ovo de 
Colombo", hoje Casa Colombo. 

Com a Inesma idéa de ex
pansão commercial e conquis
ta!1 haviam tambem arremettido 

,~ ;) 

eontra o Brasil os explora'dores Roosewelt, Savage 
LandoI', Guigliehno Ferrero, Bunsen, Paul Adam, 
Labanca e outros. 

E-sses factos vieram estabelecer uma deplora
vel confusão historica acerca do verdadeiro des
cobridor do Brasil. 

Foi no dia 9 de Março que a frota de Pedr'Al
vare." ancorada no Téjo, recebeu ordem de zarpar. 

A frota de Cabral "camol,;.flée" 
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Oompunha-se de 10 calharnboques ex-allo
mães e 3 sapatos do senador Lopes Gonçalves. 

Da guarnição fazianl parte: Sancho Pança 
(de rrhoar), immediato de Oabral; Bartholorneu, 
aviador e j ornalisba; Nicoláo Coelho, ahnofadinha 
e poeta lyrico; Gaspar Lenlos, inventor e olygarcha 
paraense; Pedro Vasca l\1inha, chrollista do Pé de 
columnaj Pedro Vasco Athayde, ctunaroteil'u; 
André Gonçalves, taifeiro; Pires Ferreira, bolina; 
Francisco Bressane, mascotte; 8 franciscanos, 8 
capcllães e um vigario para o Calcut; reporters, 
penetl'iaiS, atachés, medicos, fooballers e uma 
gallinha d' Angola. 

Após as despedidas solenlnes, a esquadra de 
Cabral, conveniente'mente camouflée, deixou o 
Téjo, entre as bençães dos armadores e lagriInas 
dos credores da tripul<ação. 

Até a altura de Oabo Verde correu optima a 
viagem, nada havendo de maior, a Hão ser UUl 

banho tomado pela gallinha d'Angola. 
Passado esse cabo, Os acontechnentos tonla

ranl uma tal ordem, 
que facilmente nos re
velam não ter sido in
tenção de Cabral des
cobrir o Bna,sil no Bra- ~""""'i"~~..r' 

sil, mas em outro \--_--"----~ 
qualquer ponto d o 
Globo, talvez na Indin. 

Reza:m os alfarra
bios que á vista do 
Cabo Verde a frota 
desviou-se do rumo 
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t~açado paI' Capisi.rano e approvado pela Es
cola de Sagres. 

Surgem dahi dua" hypotheses mais ou menos 
acceitaveis; ou o desvio foi realmente casual, e 
lleS":l8 caso Cabral foi na onda, ou este pirata es
brva mallcommnnado com Capistrano, e assim 
quem foi lia onda foi o rei de Portugal, o Mar
tinelli da frota. 

Admittamos a acção do acaso. 
Atfrihuiram os navegadores a llludança brus

ca do rumo á influenclil de correntes, que prova
yelmcnte nada Jnais oran1 que o banalissimo Cabo 
~)llbmarino da 'Ves'tern. 

Na manhã de 21 de Ahril avistou Cabral um 
negrume no horizonte. O que se passou a bordo 
nesse momento vae .aJém de qualquer descripção: 
gritos, ataques, faniquitos, suicidios, o diabo! 

Cabral atracou-se a uns halteres de cortiça 
pixada, com que costumava fazer exerci cios ; San
cho, apezarda confusão, lembrou-se de que era 
immediato c irruncdiatalnente correu aos escale
réS; mas, afobado, \~Lrriou 
os turcos, deixando os es- . 
caleres a bordo; Bartholo- c 

mcu~ trepado nUllla tribu
J~a, berrava: quem me dera 
tor azas para voar, voar, 
vuar! 

O chroni8ta Vasca Mi
Ilha agarrou-se ao pé duma 
cohln1na; os padres, uns 
ascenderam ás vel,a,s, ou
tros assestaram os holo
photes para o tal negrume. 

O medico de bordo suicidou-se, tendo o cui
dado de chegar a tempo de Ee pôr fóra de perigo. 

rroda aquella gente julgava ter á vista. um 
submarino allemão. 
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Entretanto, só um viajante se manteve calmo 
e im perturbavel: foi a gaIlinha d' Angola. 

Com a a.pproximação de terra voltou a calma 
a bordo, pois o tal negrume era simplesmente a 
pQ.cata pessoa do professor Hemeterio, esperando 
a barca de Nitheroy. 

Quasi todos os histo
riadores arremessaram a 
frota do descobrimento 
de encontro á terra do 
Dr' Seabra; convém, to
davia' notar que a "ba
hia" a que se refere o 
Sr. Rocha Pombo, deve 
ser escripta com b mi
nusculo, e é, em bÔra ver
dade, a bahia de Gua
nabara. 

Todo o engano foi, 
talvez, devido ao tal ne
grullle do horizonte. 

O desermbarque d e 
OQu,e E~ 

Pedr'Alvares e sua comitiva foi bana,l como o do 
qualquer embaixador lc:ltino A gallinha d' Angola 

foi recebida em separado por uma commlssao 
compnsta dos Srs. Pinto da Rocha, Pinto Li'ma, 
Rocha Pombo, Bulhão Pato e sportman GaIlo. 
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Para alojamento dos expedicionarios foi de
signado o albergue noc! urno, cuidadosamente or
llamentado ptlr Y.antok 

Antes, porém, de se recolherem a seus apo
sentos, os descobridores posara'm para Victor 
l\1eirelles, rezando-se nessa occasião a primeira 
missa no Brasil. 

Estiveram pre3ent.cs innumeros selvagens da 
tribu dos rrupiniquins, entre elles os Srs. Hermes 
FOlltes, Indio do Brasil, Eloy Pontes e outras figu
ras de destaque no set carioca. 

Não compareceu o Sr. 
Duque Osorio da Estrada, 
a]] egando discordar de que 
fosse aquella 'u. la missa no 
Brasil, pois o illustre his
toriador sabe de relações 
anteriores entre portugue
zos e indigenas, por inter
media do escriptor Affon
EO Lopes. 

Terminada a cerimonia 
os recem - chegados fizeranl um curto passeio de 
au tOluoveI pc la cid'a,d~. 

Eiltrando ua 
Maisoll Moder
ne ficaram des
lumbrados. Era 
a primeira vez 
que esbarra
va'fi com uma 
geringonça da
quclle genero. 
Lembraram - s e 
do .monjolo. 

Havia lá cou
sas extrnordi
naria:::, c o ln 
que o Paschoal 
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Segreto chamava os cobres do povileo, sobre
tudo d-a pequenada. 

Um sujeito engoli:! e desengolia peixes e rãs: 
- era o ho'mem aquario. 

O successo do dia era urn bode que não fal
laya. O que, entretanto, mais inlpressiolloll Cabral 
foi a secção de tavolagem 8, particularmente o 
monte, jogo violentissimo, a que o descobridor 
deu solemnemente o nOllle de monte Pascoal, em 
homenagem ao Paschoal Segreto. 

Em seguida dirigiu~se a troupe para o alber
gue nocturno, onde os esperavalll, entre outrlas 
pessoas, o Sr. Pires Ferreira e o decorador Yantok, 
na tribu dos AYlnorés, no seu inlpeccavel cocar 
de penas de Malet. 

Encimando a entrada principal do barrL(l,cão 
havia unl enorme distico: Salve 21 de Abril! 

As paredes da confortavel installação consti
tuiam um riquissinlo e valioso lnuseu de palVJsito
logia humana e cleshuITwna, desde os lnicrobios do 
Yantok ás ratazanas elo cáes do Port.o· 

Subitamente, Cabral, estarrecido, deu cO'm os 
olhos num oadaver oscillando sinistrarnentc, pen
durado a uma das traves do barracão. O brayo na
vegador não sabia o que signi l'icaya aquilIo. nHl!3 () 

garoto explicou: - E' rriradentes, enforüLlldo na 
rrianhâ de hoje, 21 de Abril, como lnaxhnalista. 

Horas depois o cadaver era relnovido para o 
necroterio. 

Findára o dia do descobrimento 
Cabral res,ou, tossiu, cuspiu e dormiu si

lencioso. 



CAPITULO III 

A terra e seus habitantes - Geogra
phia - Ethnographia - Civilisação do 
Pindorama - O Calor - Petropolis 

"A terra e o homem são, 
com efreito, os dous miais im
portantes e decisivos factores 
de uma civilisação." 

(O. Duque Es lrada) . 

Em,quanto Cabral, estrOIn-
o homem são e II pado pela od)~ssóa do d8~~cobri-

terra Inento, dorme tranquillamente 
o mais merecido elos sO'mnos, alilnen tando COiU o 
seu sangue de além-mar a 'Voracidade dos habi
tantes de seu leito - passemos nós uma vista li
geira sobre o que havia de mais original na terra 
do Pau Brasil. 

H B 4 
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"Esta terra' Senhor, é em t.oda praia 
praiana, chã e mUI formosa. Em tal 
maneira é graciosa que, quereodo-a 
aproveitar, dar-se-ha nella tudo." 

(AUSTREGESILO - Preceitos e conceitos) 

Assirn falIou Zaratustra, isto é, assim escre
veu Pedro Vasca Minha, em chronica publicada 
no "Jornal do Cümmercio", logo após o des
cobrimento. 

Os elogios desse genero brotaram então COIno 
cogumelos em todos os oantos do poeta e do paiz. 

O engrossamento á nova terra era a elegante 
vesania do tempo. 

Foi enaltecendo a 
grandeza do Pindora
ma que o Sr. Rocha 
Pitta cançou tres ou 
quatro rotativas, com 
a sua celeberrima 
Historia da Amarica 
Port.ugueza desde o 
t.empo da Onça até o 
aono de 1724 (A. eh.) tradüzida mais tarde para 
o lallemão, pelo douto Tópsius· O Sr. Arthur Orlan
do esbanjou, egualmente, muito talento com o 
mesmo assumpto. 

A poesia não negou o seu imprescindivel 
concurso a essa formidavel obra de propaganda. 

São do poeta Mucio Teixeira os seguintes pé5: 

"Minha terra tem palmeiras 
Onde canta o sabiá." 

Esses versos innocentes soffreram violento e 
docun1entado protesto do detalhista Martins, que 
não admittia um sabiá cantando numa p.almeira. 
Entretanto, a -cançoneta tem um baID fundo de 
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verdade, pois, quando o 
Bãrão Ergonte la comer 
s.Rndwiches e beber inspi
ração á sombra das sete 

palmeiras do Mangue, pendurava a 
uma dessas palmeipas a gaiola es
trumada de um sabiá de estima
ção, de origem cabalistica. 

Sob ° ponto de vista Geographico era o Bra
sil um dos p.a.izes luais originaes do globo. 

Situação astronomíca: - E.stava situado no 
mundo da Lua, a 38° li sombra, pelo meridiano do 
Rio de Janeiro, no verão, e a-15° sob o meri
diano do Oampo do J or:dão, no inverno. 

Limites: - Ao Sul o Borges de Medeiros; a 
Leste o cabo subm,atrino; a Oeste o Acre. 

Não tem Norte. 
Superficie: - Foi sempre um paiz 

111UitO superficial, em tudo. 
População: - Maior do que a da 

Argentina e fortemente camouflée. 
Mares: - O mar de Hespanha, em 

Minas, é o mais importante. 
Golfos: - Objecto de luxo. 
Estre·itos: - O cana.} do Mangue 

e o cerebro do Sr. Mal'colinoBarreto. 
IIhas:- A Trindade, all

tigo esconderij o de urIl the
souro encantado, que 58 trans
rOPInou em uma tartaruga, 
symbolo do progresso da re-
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gião; a ilha dos Promptos, no Cattete; a ilha da 
Sapucaia, patria dos nossos philosophos de 
fallcaria. 

Cabos: - O cabo Roque; o cabo Elpidio e ° 
cabo Rufino, ambos da Brigada; o cabo subma
rino, da The \Vestern Boato Cavation C. Ltd. 

Montanhas: - O lllonte Pas
ohoal e a montanha russa na 
Maison Moderne; o monte de 
Socorro, em frente á redalcção 
do "D. Quixote"; o monte Pio, 
na burocracia; o monte de Ly
bano, habitação do Bode Preto. 

As serras mais importantes 
são: D. Serra do Espinhaço, 
tambem chamada mal de PoU, 
,a Serra do Mar ou Espadarte. 
A cadeia de maior relevo é a 
do Sr· Meira Li'ma. o ponto cuhninanle do BY'u-

si! é o Sr. Ruy Barbosa. 
Lagos: - Ha no Brasil muitas lagun,% c 

apenas dous lagos: Pedro Lago, deputado pela 
Bahia, e Candido Lago, palmatori.a, do mundo. 

Rios: - De fados os rios do Brasil o de 
IntÜOr impodancia politica é incontestavelmente 
o Rio de Janeiro, aldeia populosissima, ás harbas 
da bahiá. de Guanabra, com o Pã,o de Assucar 
á Porta. 

Ha ainda outros I'jos de grande vulto, entre 
elles o Nilo, que tendo sua,s origens na Africa, 
banha os arrozaes de Pendotyba, e vae desaguar 
na Praia Grande; o Rio Jornal, de grande curso; 
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o Rio Nú, em cujas aguas se banhanl as nymphas 
e os faunas, tendo o curso deste rio sido desviado 
pela policia de costumes. O Rio Grande do Sul, 
em cujas margens Olotilde de Vaux, filha do 
Pharaó Augusto Comte, encontrou um cesto con
tendo o pimpolho Borges de Medeiros, da tribu 
das charruais. 

o HOMEM 

"Tupá, mogoraiba 
Vavê arácatú omêhê 
poême." 

Tu, Pan, homem graúdo, já vês de Aracatú 
o meu Poema. 

Hermes Fontes. 

A classificação ethnologica dos S1's. habi
tantes deste ,adoravel paiz de palmeiras e conse
lheiros, tem sido o impecilho de innumeros ca
saulCutos e o motivo principal ela inexistencia de 
uma genealogia detalhada, por Ordell1 alphabe
tica ou mesmo analphabetica. 

Admitíamos, por discreção, que. na época 
de seu descobrimento, fosse o Brasil habitado paI' 
familias de tratamento, pertencente" ás tribus 
predominantes, que eram tres; os Tupys, os Ta
puyas e os p'a.rvenus, respectivamente represen
tados pelos Srs. Indio do Brasil, Jorge Tibiriçá 
e Humberto Taborda. 

,Quanto á sua côr, homens daquelle tempo, 
como os de hoje, approximavam-se muito do 
cobre. 

Os: homens eram, em geral, robustos ou ra
chiticos, havendo tambem o termo médio. 

As mulheres eram formo~issimil,s, na opi
nião dos esthetas seus contemporaneos. (Le beau 
pour le crapaud c'est la crapaude. - Voltaire.) 
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Já naquella sociedade, homens e mulheres, 
não satisfeitos de seus attractivos natura-es, re
corria"m ao maquillage e outros meios de defor
lnações, restaurações I) retoques. 

Algumas tribus, ns m"a-is selvagens, tinhaIn 
por habito furar a orelha ás raparigas; como, po
rém, o protesto dessas donzellas augmentasse de 
dia para dia, resolver"a-m as operadoras inflingir 
esse martyrio ás criancinhas de "edade e orelhas 
tenras, e cuja defesa não iria além do berreiro. 
Conheciam um processo de coloração pelo urucú, 
bem mais commodo que 8-S anilinas, os rouges e 
o papel de seda, empregados hoj e pelas llD-SSaS 
"'melindrosas ". 

Fabricavam um co-
rante negro, com o ge
nipapo, e euja formula 
é hoj e propriedade do 
Sr. Estaeio Coimbra. 

Havia muito luxo e 
rigor na toilette habi
tual dos indios, que 
andavam nús, assim 
como os habitués dos 
bailes dos Diarios. Pen
duravam ao pescoço 
um coIlar de dentes 
aI h ei os, actualmente 
muito communs na 
bocca das· pessoas de 

Uma melindrosa 

alto tratamento. As mulheres ostentavam um col
lar de contas, que nos nossos tempos as "melin
drosas" costumam enfiaI' no pescoço dos maridos 
reaes ou ficticios . 

Os adornos mais característicos daquella ci
vilisação eram o cocar e o batoque, como usava o 
beiçudo e venerando avô do Sr. Vicente de Car
valho, conforme declaração desse poeta: 
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'" Imagina que eu sou neto de algum cacique. 
Cuja vida feliz de nomade sem lar, 
rrinha a alegre feição de um grande pic-nic, 
E em cuja fronte altiYu, ,as plurnas de um cocar 
Eralll COl110 a expressão ritual do ultimo chie. 

"Vegetava feliz, selll lei, sem rei nem roque, 
Sua uniea ambição era a fome vivaz, 
Sua uniea riqueza uma flexa e unl bodóque, 
]~ abria-se num riso eterno e contumtRz 
O seu labia fendido ao peso de um batoque. " 

As arnlRs de guerra mais usadas eram o arco, 
LI flex8; a maç'3', o escudo e a lança. 

O arco, arma estrategica, era de todas a r::( is 
empregada. Os guerreiros usavam-no, ,abrindu-o 
c disparando. 

Stmpre que se formava 
um rôlo na presença de al
gum guerreiro, este tomava 
o arco Cülll a mão e3querda, 
abritEl-o Cüln a direita e dis
parava com quantajs pernas 
tinha eIn direcção á flores ta 
mais proxima. 

Ahi chegando o guerreiro 
ajoelhava-se, erguia os bra
ço s e gri flava: Paty Guarati n
guetá bibiribi corócócó! que 
quer dizer: 44 Deus é grande; 
mas o' ma tto ainda é maior!" 
Venl dahi a expressão
abri u o arco. Um encantador 

A flexa, arma de grande alcance, arremcs
sC3.,da ao ar sob o nome de foguete, descia CU:'l a 
denOlninação de tabóca, e ai da cabeça que se 
oppuzesse á sua quéd,'l vertiginosa. Apanhar uma 
tabóca sem ser por ella apanhado, constituia um 
dos mais elegantes sports do tempo. 
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Campos deu a esse sport um notavel cam
peão. 

A maça ou tacape era uma anna, abstrata e 
verbal; consitia em mandar-se o Sr. Nicoláo To
lentino explicar á victima o .segredo da caixa 
(ragU'1 de fundo inclinado, de seu invento. 

Após a maçada, o ouvinte entrava eIll ago
nia, seguindo -se im'mediatamente a morte. Com 
o mesmo fim eram tambenl usados o homem do 
cinturão electrico e alguns agentes de compa
nhias de seguros. 

O escudo, arma de defesa, era Çt moeda COIll 
que se COInpravam os Juizels e jurados (1) 

Portugal ainda usa o escudo, embora hoje 
pouco mais valha do que dez réis de lnel coado 

A lança, ou murucú, já era na.quelle tempo 
consideI'tt'da COlno arma primitiva, sendo por ess·e 
Inotivo usada exclusivamente como páu de 
bandeira. 

serENorAS, LETTRAS E ARTES 

SOIENelAS - O pendor dos indígenas do 
Brasil pelas sciellcias foi sernpre relativamente 
diminuto, em confronto com diversas outras 
raças. 

Ainda assiIn observou o Sr. Vieira Fazenda 
alguma cllItun& iScientifica entre os contempo
runeos de Cabral. 

A Medicina, por exemplo, mereceu grande 
attenção dos indígenas, a julgar pela grossura 
dos innumeraveis e maçudissimos livros de obi
tos, que pareciam obras dos Tópsius. 

Predominava a Homoeopathia, com as suas 
aguas diversas (agua viennense, agua forte, agua 
raz, agua de barrela, etc.) 

Usava-se frequentemente o paraty com li-

(1) Juizes e jurados eram entidades mythologicas que se tnan
communavam para pôr em liberdade os criminosos natos e nona tos. 
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mão, aguardent au limon dos francezes, que deu 
a corruptela aguardente allemã de Silva Araujo. 

O unico medico allopatha era o Sr. Van 
Erven. 

Rarissimos eram os especialistas: a Ophtal
mologia deu .Moura Brasil, que conseguiu curar a. 
justiça do paiz; a NeurOlogia deu Light and 
Power, com a pacienciotherapia. 

NotalJilisou-se tambem Miguel Couto, espe
cialis ta eIU enrascadas. 

I-ItnnlJerío GoUuso foi ° arbitrü da ele
gancia luacha. 

Conseguiu tam'bem fazer grande clínica o 
Dr. Oliveira Bastos, especialista em caIlos, cra
vos, espinhas e unhas encravadas. 

Na Odontologia sobresahiu rriradentes, a 
quem luais tardo Ul'ranCUralll todos os dentes de 
~!lna só vez. 

JURISPRUDENCIA. - Muitos jurys o pou
quissilna prlldencia. 

FOrall1 notaveis: 
Aurelino Leal, autor da "Policia scientifica 

estudada e commentada, atravez de muitas noites 
de insomnia, des.de os barbaros escandinavos até 
a fundação do reino das Duas Secilias" (confo
renciamemol'avel) e "Fauna de Cambodge" 
(tíabula) . 

Pontes de Miranda, fundador da sciencia 
positivado Direito, cujo lenllna é: Pão, pão -
qncij o~ qlleij o. 

Sá Vianna, tem nnl trabalho volumoso sobre 
a Arte de segurar um charuto com dentes pos
tiços, segundo Crotius. 

Pires Ferreira desenvolveu com muita feli
cidade o theml& "Attentados contra as pernas 
alheias nos bonds, cinemas e outros topicos." (1) 

Francisco BreJs.sane tem uma notavel Ency
clopedi_~Juridica, coru um prefacio do Xico Salles. 

(1) o eminente senador quer dizer "logares". 
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Mathematicas· -- As 'sciencias mais ou me
nos eX'l,ctas ainda não tinham cultivo accentuado 
no Pindorama. 

A Astronomia deu Morize, camarada seguro, 
desses que só jogam depois que o bicho dá. De::1-
cobriu um cometa na casa Edison e algumas es
tr~ellas do Trianon. 

A Meohanica teve Ribas Cadaval, que des
cobriu a polTora, e Gaspar, que descobriu o Ribüs 
Cadaval. 

A Geometria deu Lopes rrrovão, pae de Ca
I~amurú ê inventor do raio como 8uccedaneo do 
arco e da fleXJa. 

Scienclas naturaes. - Na Chimica houve 
Pccegueiro do Amaral, tritubulado, provido das 

competentes rolhas e tu
bos. Na Physica surgiu 
Satamini, extrem'3,mente 
rarefeito, fundador do 
principio de Archimedes 
(um corpo nlergulhado 
num fluido perde unI 
peso de seu volume 
egual ao volume de seu 
peso) . 

A Mineralogia teve 
Luiz Guimarães. N a 
PhytoJogia apparece Ni
lo Peçanha. Na Zoologia 
Ilotabil1sara:m-se Laban-
ca, Lopes e Cavanellas, 

que classificaram 25 bichos originarias de Canl
bodge; fina,lmente, a Entomologia, que teve como 
principal cultor o poeta Olegario Mariano. 

A Angeologia deu Abel Parente, eximio fai
seur d'anJes. 

Ph ilosop h ia. - Abundayaln os philosophos, 
tendo por mestres Jack~on de Figueiredo, Sirenio 
Calado e Teixeira Mendes. 
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Lat.tras. - Conheciam-se mal as 25 do al
phabeto, sendo, entretanto, notavel a energia 
despendida pel81s rotativas de Ma,rinoni. Os es
criptores dividiaul-se em dous grupos: os Inédl .. 
tos, ou criticos litterarios, e os éditos, ou arma
zens de pancadarias. 

Os primeiros esbanjavmn seu talento e as 
sua,s doutrinas a porta do Garnier e, mais tarde, 
na Livraria Leite Ribeiro, o ponto chic da inlel
lectualidade indigena; os segundos não tinham 
talento e negavam sua ausencia á Academia de 
Lettras. Os principa.es prosadores eram os phar
nlaceuticos do suburbio. 

A poesia obsecava os amanuenses e os não 
amanuense's. O romance deu Paulo de Gardenia, 
autor da Romã no Brasil. Como poeta de vulto 
surgeul Hermes Fontes,aprendiz do judeu Moy
sés e autor do Genesis, e Bastos Tigre, poeta 
epico, cantor das Bromilladas. 

Artes. - Foi na época do descobriInento 
que as artes brasileiras tiveram o seu periodo 
aureo. 

A esculptura, a mais duradoura das artes, 
legou-nos valiosRs reliquias· 

Um esculptor guftl'any (talvez Pery) apre
senta-nos o pacatissimo José de Alencar, cochi
lando no banco da frente. 

O Sr. Teixeira de Freit<&s, mettido num ba
landrau de bronze, não consegue disfarçar as co
licas que o torturavam, mas, ainda assim, pro
cura lembrar a 81statuaria daquelle tempo. 

Herdámos, tambem, o obelisco de Floriano, 
em que este heroe apparece como equilibrista, 
rodeado por um magote de estatuas mais ou me
nns ferozes, o que nos dá a idéa de um 'meeting 
na époc,a do bronze, sendo orador o poeta meta
lico Solfieri de Albuquerque. 
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o Monumento do Mexico - que é assilU 
uma e:specie de papagaio de Lronze, espetado 
ali, perto da Urca. 

O manequinho, quasi sempre com anurw, 
espera, inconsciente, ti uremia fulminante. 

A pintura é 
representada pelo 
nOIne augusto do 
Petit, o Grande, 
autor de varias 
lunches e sobre
mezas. 

A musica teve 
Arthur Napoleão, 
que tem entrado 
em varias ultilnos 
concertos; Brandt 
Horta, ba,chareI 
amador e violi
nista cuéra. Fo
ram tambem no
taveis os artistas 
Eduardo das Ne
ves, tenor, e Ca
tuHo Cearense, 
Daritono. 

A d ans a f oi~;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ .... ;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;.;;;~ 
sempre a mais 
brasileira das ar- '" um meeting na época do bronze 

teso 
Terpsichore teve no Brasil o seu quartel 

general. 
Foi nos jardins do Dr. Dyon1sio Cerqueira 

que Isadora Duncan, em carne e osso, rcpinicou 
o primeiro maxixe na cional· Pularam tambem 
no Assyrio os bailarinos Duque c Gaby, profes
sores internaciona8!S de réco-réco. 
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Nos grandes bailes do Améno Resedá. e Flor 
do Abacate eranl obrigatorios os bailados russos~ 
e f'orlnararn-,5e nesses clubs varia,s dansarinas, 
absolutas e relativas. AiJJ.da se não fallava no tan
go, no nlinuete, nem na Furlana, nem na Cicrana. 

Nos saráus e arrasta-pés familiares, os ele
gantes uavarll preferencia ao porace. 

As outras arte's tiveraln no Brasil pouco 
dr:senvolviInento. A oratoria contou entre poucos 
os nomos de Lucas do Prado, H. Moses e Francis
co Leal. Houve ainda Uln tribuno de pe150, o 
Sr. Lopes Gonçalves' 

AGRICULrrURA, OOMMERCIO E INDUSTRIA 

"O Drasil é um paiz essencialmente agri
cuh " 1 dizia o conselheiro Accacio. 

A cultura dª ba Lata cra, como ainda hoj c, 
llUlÍto deseu\'oIvida. As principacs sociedades 
Hgl'iculas eraln o COllselho Municipal, a Gamara 
dos Deputados, o Gremio Alfredo Ellis e a Aca
demia de LeUras. Os productos agricolas de 
maior jmpor!ancia oram o milho, o paraty, o fei
jão bichado, a febre alnarella, etc. 

As jndustrias brasjleiras ela época do desco
hriIllellto eranl mais ou lnenos as UleSlU.':lS de 
hoje, derivadas ela industria portugueza. 

Aperfeiçoámos a roda de carro, que OIS por
t llgllezes trouxeram quadrada; com o tem,po, 
("lllbotaram-se-lhe os élugulos, e tornou-'se rc
dllllda; s8parúllIos os tamancos, que os noS(sos 
descubridores usavam pregados por unI ponto de 
costura, o que os obrigava a andar' aos ,saltos; fa
hricárnos os auto-caminhões ou machinas de le
"aBfar () pó das ruas J).'lra entupir os pulrnões dos 
traazeuntels; lançt'nnos os phosphoros de segu
rança UIUitO usados nas eleições; conseguimos 
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construir os canhões sem culatras e inventamos 
o moto continuo. 

Tudo iJSso fizemos nas industrias, pelas 
mãos de nossos ·avós. 

O conlmercio mais activo era o de princi
pios, de opiniões, de votos, de caracter e até ° 
da alma. 

Toda a gente era negociante. 
Dizem alguns paleontologistas que até .a. pl'O

pria Ju,stiça tinha uma venda. 
Exportavam-se os fumos, a carne, o ouro, a 

vergonha, os deputado,s, os navios sequestrados, 
a latinidade, a solidariedade, os anarchistas. 

Imiportava.m-se os indesejaveis, os degrega
dos, os tamancÚ's, os Ferreros, as rolhas, os pa
litos, os Paul Adams, a grippe, os caftens e as 
ingratidões. 

Commerciava-sc 10ais activamente COUl Por
tugal, França e Russia. 

F. assim era. o Drasil na época do seu desco
brimento. 



CAPITULO IV 

Voltando á vacca fria - Cabral toma 
posse da nova terra - Casamento 
de Cabral- Communicação solem
ne a metropole. 

22 de Abril, qual'ta-feira, pelo calendal'io 
do Sr. Odorio Zuque. 

A's 7 horas da manhã Cabral despertou 
a! ordoado pe lo barulho dos bonds' e pclo.s inl1u
mür;os apitos das lancha.s do cites do Porto. Es
ta"a pallido; pesa"a menos 2 Idlos e não compre
hendia a metaIllorphose chronica dos lençóes, 
que na vespera era.m béJe e agora se apresenta
vam sarapintados de grenat. 

ExamlÍlmndo-os com maior cuidado, o des
cobridor descobriu, aqui e .além, cadaveres de 
acanthiai~ esmagados pelo corpo cançado do he
roe, e aUestando a passagem de uma bat,a,lha 
mais sangrenta que a rio Marne. 

Resolvida a toilette matinal, Pedr'Alvares e 
os de sua, comitiva dirigiraln-se ao botequim 
mais proximo, onde o café foi garantido por uma 
vacca anlistosa, em que tomaram parte todos os 
ayenlureiros, excepto fi gallinha d'Angola. Esta 
procurou o centro da cidade, allegando que nos 
estabelecimentos chics o café era feito com mi
lho, e, portanto, mais a dequadoa um m·ode'sto 
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gallinaceo· Alguns chl'onistas interpretam cssu 
vacca amistosa. como sendo um raleio hanal; 
outros, porém, 'affirnlam que o Sr. Pires Fer
reira bancou o coronel. 

O tribuno pianhyense, não tendo podido sor 
o primeiro a abraçar os 'descobridores, foi ma
drugar á porta do albergue nocturno, fazendo 
questão de pagar-lhe o prinlciro comhustive!. 

Após o café Cabr.al conlprou o Jornal do 
Brasil e COllleçou a procurar pachorrenta'm,eIlte, 
no artigo de fundo, alguIll annunoio de commodo 
em pensão ou enl casa de uma senhora séria c 
sem cOill1promissos. 

De ll10do algulll poderi<1 continuar no albor
gue nocturno, onde passara uma noite diplolllali
call1ento deliciosa o realmente !Sinistra. 

Sonhára que ello, Cabral, era aquell0 mcsmo 
Lopo de Bayão~ o Bastardo, que Eça de Queil'oz 
martyrisa no Pégo das Bichas, durante 8 paginas, 
lrrumando a 
culpa em cima 
de D. Garcia 
Viegas, o 811-
bedor e En
grossador in
terino de Tru
ctesindo Men
des Ramires. 
rrudo isso· so-
nheira Oabral, c 
só havia UIn 

remedia para 
ludo isso: uma 
larga inj ecção 
de serum phy
siologico, e a 
mudança im
mediata de do-
micilio. Eu arranjo tudo 
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Hercules não teria suado tau to na execução 
dos 12 trabalhos. 

Pedr' Alvares subira e descera as innumeras 
e sebentas escadas d'JS sebentos e innulneros so
brados da rua S. Jose; tacteára as paredes sordi
das dos tenebrosos corredores, onde cheirava 'u 
coIla podre. 

~":stafado, já dispo,sto a desistir do projecto, 
o heroe d'aléln-mar cõmeçou a vagar sem de-sti.:. 
no, quando, ao entrar na avenida, deu de cara 
com Bazilio Vianna, primo de Luiza, desenhista, 
pharmacologista, farinhista, jornalista, lido, re
lido, estudado, viajado, consummado, etc., etc .. 

Recuperando os Eentidos, Cabral desenrolou 
ao reccrn-auto-apresentado toda a sua peregrina
ção desde Lisboa até á rua S. J o~é . 

-Eu arranjo tudo--foi a respostai de Bazilio. 
rrolllaram juntos um bond de Bumaytá. 
Cabral, apezar de haver pago a passageIn, 

creou alma nova;; havia descoberto Bazilio Vian
na, tambeUl por obra do acaso, !lIaS sem auxilio 
das correntes oceanicas. 

O encantador, of'ferecendo a Cabral UIll ci
ga,rl'o de 9$000, cOIlleçou por lhe fazer ver que o 
conhecera em Paris ... 

Pedr' Alvares pro tes tau: que nunca estivera 
em Paris; que até a data só conhecia Lisboa, o al
bergue nocturno e a rua de S. José; que se trata
VéU talvez do coronel Bit tencourt ... 

-Tenho certeza, jnsistiu Baziljo, implaca
vel; conhecera ° navegador elO uma farra de 
lVlont'martre, quando elle, Bazjlio Vianna, ern car
ne e osso: estivera lá, da outra banda, desenhan-
do a 200 francos por traço .. . 

-Ah! Paris. .. Paris .. . 
Aniquilado, Gabral accei tou a velha camara

dagem, desembarcando ambos na Praia do Rus
sell. 

Dando o braço ao descobridor, Bazilio em
H B 5 
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boccou por um corredor mais largo e lllenos es
curo que os da rua S. José, illurninado por urna 
lampada com abat-jour vermelho. 

Cha:mando a attenção de Cabral para o abat
jour, o encantador disse-lhe ser um dos seus ulti
mas trabalhos de amador. 

Chegando ao primeiro andar, Pedro Alvares 
Cabral julgou haver entrado no Paraizo, (sem al
lusão ao Bazilio). 

Com um amplo sorriso de coronel o estran
geiro êstimou conhecer todas aquellas fid.algas, 
mas foi logo perguntando quem era o dono da 
casa. O dono da casa era a dona e estava nu banho. 

Minutos após, Bazilio, que se havia retirado, 
voltava com UUl sandwiche na mão direita, e re
bocando com a esquerda a dona da casa. Erw uma 
sympathica franceza, de oculos escuros e de fór
mas um tanto avantajadas, summariamente enl
brulhada numa phantaeia uItra-rudimentar, de 
crepe da China, que servira 1)0 ultimo carluval. 
Vianna, com um pedaço de sandwiche cncalhado 
nos gorgomilho,s, apresentou; 

-Cabral amigo, voici a dona da casa-"so
bre a nudez forte da verdade, o manto diaphano 
da phantazia!" 

Cabr'al gozou ... 
Em tres tempos a ganleza 

paz Bazilio no asphalto, e o 
navegador num conl'ortayel 
apartcrnent, offerecendo-Ihe o 
seu cartão de visita; , 

Sazanna Oastera 
Se'm maiores etiquetas o 

navegador estendeu-se a fio 
comprido no tapete, :}ue, na 
sua delicadeza innata dG pari
siense, favoreceu com :J au
sencia a sésta deselegante do 
novo hospede. A dona da ra ... a 
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Entre lanto n exci lação cios llervos du nosso 
heroe não lhe permiti ia gr'lllldo repuusu; alguns 
minlllu·s de SODl110 e cil-o rie olhos eshug:llhados, 
fito~ 110 l'elogio do apartement: 13 horas. Cabral 
não com pro hendeu aque' lla Clll'OIlOlllC tria, mas H 

camal~iér(;, chanwda com urgC'llcia, traduziu 
Ullr~ hora da tarde! 

Cabral estremecell. E a posse?! ... 
Desceu a escada ~enl pisar nos degr/ws e, 

lluma carreira clesaba1ada arrelllC t teu cOJlir'f\, o 
PalJ:cio Monroe, cujas immcdiações o:-'tilsam rü
Illetas ele so lvagells de todas as tribl1s. (ia 19a1ldo 
as escadal'ias de l11arn101'8 como descera <.1:,1, 8u
zana, chegou aü S;lg'lliio, c quer'ia contilllwl' a 
subir escadas, l11as foi mcttido t't força !lI) elC\'a
rlor~ por um guarda civil da trihu dos Crw t.és, e 
cm puucos segundos aC]Hlva- se ]la sal-1: da pOSSf'. 

Suava mais que o Bricio Filho. Dural1! e a (
g"llns nWlneldos ficou estatelad!) na cadeil'il. (1110 
lhe e~dava reserv'u,da, deslullllH'udo pelo a~p(-,dü 
solenulO daquclla assembléa. de que e]]e el'a, o 
presidente· larn ser testell1unhas of't'i",üws da 
posse os Srs. Gapistrano de Abreu, lndio do 
Bra~il e Lopes Trovão. por parte do Bl'usil; Ale
xandre de Albuquerque, Visconde de MOI.';)r~'3 o 
(ir go Coutinho, por parle de Portugal. 

Achavaul-se presentes o el(\meuto ufficial~ 
eorpo diplomatico, cia~ses conservadorafl e 
imprellsa. 

TUlnbem lá estava a profes~ol'a Do lh'o, ;i 
freIlte do respectivo cordão. Elltre a grande (j'l. 

S!S t81~cia. das galeria8~ Cubral pond e lobrigar .,,\' us 
ronlpanheiros de viagem, 13 J,ziliü e SUZal"l. 

Não compareceu H gallinha d'AngolH. 
rrove lagar, então, a leitura da acta, que foi 

curta e cujo texto ahi ,ue a titulo de curiosidade: 
"Eu, Pedro Severiano Alvares Gouvêa de 

Souza Cabral, coronel da Brios:a, cavador-mór do 
Reino e. alcaide de Azurára,. em nome do direito 
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dos imais fortes, tomo posse, para meu Rei, de 
todo o territorio brasile!ro excepto o Acre, s,endo 
testemunhas amigos e camaradas de uima e de 
outra banda. 

Pavilhão de S. Luiz, aos 22 de Abril de 
1.500. Semana da Micarême. 

(a) Pedro Severiano Alvares Gouvêa de 
Souza Cabral. . 

Seguem-se as assignaturas das testemunhas 
H. Moses (1), Gengibirre, Francisco Leal, etc. 

A leitura da acta foi interrompida por Ulll 
aparte engrossativo do Sr. Pire's Ferreira,. 

Este senador não admittia que chanmsse 
alcaide a tão Hlustre varão. 

Seguiu-se um ligeiro lulnch. Tudo correu 
bem. 

Est.ava consumnlada a posse. 
Terminada a cerimonia, Cabral deixou o 

Monroe, com os de sua comitiva, dirigindo-se 
imlnediatanlente ao telegrapho, onde redigiu nn} 
desnacho, com;mllnicando o acto a el-rei D· Ven-
tur~so, o Manoel. . 

O telegramma era concebido nos seguintc's 
terlllos: 

"Manduca 

Saude e patacas. 
Acabo de tomar para ti posse' do Brasil 

excepto Acre. P. n. C. solidario. Opportunamente 
)'cmelterei conta despezas. 

Respeitos patrôa, heijinho pequenos. 
Ahraços do cada vez mais 'Sempre o nlCsmo, 

Pedro." 

o telegra'Iuma de Cabral não causou grande 
successo, pois só foi recebido por D. Venturoso 

(1) Tribuno notavel, descendente em linha direita de Tutmoses, 
rei do Egypto e de Reboão, prefeito de Horizeb, na Galiléa. 
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depois de haver chegado a Lisboa uma das ca
ravellas que o descobridor fizera voltar á Europa, 
levando uma carta minuciosa de Pedro Valsca 
Minha, e os j ornae~ do dia. 

A semana que se seguiu á posse foi. uma 
série de farras, banquetes e inlerviews. 

rrodos os jornaes esta'mpav3ffi noticias 1'01'

midaveis, com titulos, subtitulos, etc., etc. 
COlno o heroe não pos.suisse aiuda UIna pho

tographia sua, subiram, de preso, em todfJS os 
phoLographos, os retratos do coronel Dittenconrt, 
Bulhão Pato, Alfredo Ellis e outros. 

A Gazeta recorria a.o zinco (chapa com
pleta) . 

Poucos dias depois já se não falava mais 
llISSO, isto é, no descobrimento. 

Pedr'Alvares era vulgar como um bacharel; 
ia só ao cinema, a:lgumas veze·s pas·seava COIll. a 
SUZf.l.Ilil e, um dia sim outro não, comprava dez 
tos lües de lnanteiga na leiteria Palmyra. 

Cabral abunda,va. 
Entretanto, o mi.olo do uavegadol' sent.ia-se 

cheio, abarrotado da Suzalla, a dona da cas,a. 
"Quem vive convive e queln convive ama", 

dizia Pascal· 
Pedr'Alvares viveu, conviveu e amou, a.mOll 

largarnente, gigante,scamellte, am~lameHte. 
Alnou donzellas d'aquem e d'além-mar. 
gm Portugal fumou a esposa legitirrlU, a 

Margarida, ql1e lá ficou enchendo a cantarinha. 
Aqui an1ava agora 'a Suzana, a sympathiea 

franceza da Praia do Russell. 
rrodavia, manter em Portugal uma casa civil 

e outra lnilitar no Pindoran1a, repugnava ao il
lustre varão. 

Foi então consultado o Dr. Peixoto For.~unft, 
que resolveu a questão sem maiores diffieul
dades: 



70 -

"Considerando que eH1 Inatel'ia de fé lodos 
O'" gatos são Ímrdos; 

Considerando que era iInpossivel a dis,-;,jlll" 
ção do vinculo catholico; 

COllsidel'undo qu.] não havia, tempo a perder.; 
Conáderando que a pa

cieucia do leitor tem limites; 
Parece que O' unico meio 

de pôr tern10 ao embrulho é 
fazer COIl1 que Cabral esque
ça o passado, casando COIU 
Suzana: pelo eJspiritismo. ll 

A idéa foi recebida COIn 
geraes sympathias; e no dia 
12 de. Maio, eIl1 sua resideIl
cia á praia do Russell, apre
sentava-se á sociedade ca
rioca Mme. Ped!" Alvares, née 
Suzana Castera. 

Foram testemunhas do ca
sanlento o conlmendador Catespéro e a mãe de 
Alan Kardek. 

Foi uma festa de arroluba. 
Entre outros penetraIs lá estavam Camões, 

patricio do noivo, poeta e proprietario de um 
café-torrado na rua Senador Euzebio; Yantok, 
maluco amador; o Reis, do "D. Quixote 11; Kalixto 
Cordeiro, poeta malancholico e mãe do garoto; 
Juliano Moreira, d' A Razão e outros. 
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Houve cü'mestiveis e bebestiveis, seguin
do-se um succulento forrobódó de massada. 

O clou da festa foi um numero de pose plas
tica executado pelos 81's. Augusto de Lima, 
Accioli e Collatino Barroso. 

Foi un1 saráu quasi familiar. 
Esteve presente o Relios 8eelinger. (1) 

O) Helios Seelinger foi um dos mais notaveis artistas de seu 
tell'.1)o. Sua vida constitue um codigo de virtudes que deve cer imitado 
pela :posteridade. NasceI;. em Leipzig em 1850, foi contemporaneo (! amigo 
à<! Mephii;topheles, cuja escola adoptou. Attribuem-lhe algt:.llS historiadores 
a autorin do quadro "Annunciação", do Vaticano. Morreu cm Rho
d~ .. m 615. 





CAPITUI.JÜ V 

As primeiras cavações. - Caramuru 

Tanio que ás mãos augusta:s de el-rei che
garaul a carta de Vasca Minha e o telegranlma de 
Cabral, elle, el-rei, D. Venturoso, o Manoel, su
blime e soberano senhor "d'aqueln e d"a1ém filar e 
Africa, America e Indias, - decretou a organi
zação de unla frota, cujo conllllando não se sabe 
a. quenl foi confiado. 

Alnerico Vespucio e D. Nuno ManoeI asse
gllra,n1 ter sido essa, em,preza chefiada pelo Sr
Creso Braga (1) que até hoje não apresent.ou 
relatorio a.lguln sobre I) resultado dn tournée. 

E'm 1503, enviou a côrte uma. segunda ex
pedição, sob as ordens de Gonçalo Coelho e Anle
rico Vespucio de Abreu, hoje senador pelo Rio 
Grande do Sul, e que descobriu a ilha; Fernando 
Noronha, onde installou uma estação clandestina 
de telegrapho sem fio. Muitos obstaculos com,
prometiam o bom exito dessas expedições, mór·
mente o bloqueio naval, a guerra subnlarin8, sem 
r8stricções. 

(1) Creso Braga nasceu em Ostia, em 733 a Chr. - Aos 21 
annos emigrou para o Norte d' Afriea. onde morreu afogado nas agu&s do 
Nilo, deixando uma grande fortuna e uma Historia do Brasil. 
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UIna das frot.as enviadas foi torpedeada pai' 
um submarino allemão á altura da H.Jlllia (ballÍa 
de Guanabara), perecendo todos -os tripulau tes, 
excepto um que, depo~s de nadar oito dias e oito 
Boites, deu á costa enxarcado, sobra,çaHdo uma 
apolice de cOlnpanhia de seguros. 

Savage Landor e Caramurú 

Na praia en
controu Savage 
Landor, contra
bandista e 110-
meln de leUras, 
que, já ha,via al
gUln tempo, ga
nhava a vida nas 
costas do Brasil. 

Avistando o 
naufrago, Savage 
levou-o a uma 
gruta d'e cimen
to ar,IDJa.do, antro 
d o malfeitor, 
c u j o primeiro 

cuidado foi extorquir ,do recem-salvo um jura
mento de solidariedade e sigilo, em troca de uma 
espingarda pica-pau, carregada, e uma S'3lrdinha 
frita. 

Deixando o naufrago sentado num barril, 
mastigando a s,a1rdinhll, o contrabandista sahira, 
para accender o cigar:-o nos olhos d'e alguma 
onça, quando, de repente, a gruta foi cercada 
pela policia indigena, que numa canôa feliz con
seguira capturar o papah1Q que lá estava a comer 
'Eardinhas, e tudo isto para gaudio e ventura de 
Sava:ge Landor, que a essas horas zarpava imJit' 
nemente para o outro lado do Oceano, levando 
eO'IllJsigo o dinheiro e a admiração da gente do 
Pindorama! 

Coilduzido á policia, o naufrago declarou 
chama'r-se Diogo Alvares Corrêa e ser filho 
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d'algo, soffrendo nesta occasião violento desmen
tido do Sr. Odurio Zóque, que reconhecera no 
prisioneiro o Cara,murú, filho do Trovão, do 
Lopes rrrovão. 

Indignado, o Diogo não se conteve: apon
tando a arIna á cara do Sr. Odurio, atirou no que 
viu e matou o que não viu, pois 'ai carga apanhou 
en1 cheio a gallinha d'Angola, ex-companheira 
de Cabral, e que vinha eIn socc.orro do accusado. 

O tiro causou vei'dadeiro escandalo entre os 
indígenas, sendo nOlueada uma commissão de no
taveis para explic'ar o estouro. Foi aberto o in
querilo. 

Dando uma busca na gruta de Savage, en
contraram varias garrafas de whisky, que o Sr. 
Lilna Barreto, lnembro da co.mmissão, concluiu 
ser Ull1a edição ingleza do paraty; havia tambe,ml 
ali duas n1achinas de escrever, um cachimbo, e 
UIna edição de mil exemplares da ultima obra do 
exploeador safado (que se safára). O que, porém, 
mais intrigou os da commissão foi um barril con
tendo HIn pó escuro, cuja, analyse muito interes
sou o Sr.' Ribas Cadav'al. 
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Oomo o interior da gruta fosse um tanto 
:3ümbrio, o inventor tornou um punhado do tal pú 
t', lc\'ou-O a examinar a luz do sol, com aux;l., 
de uma lente. 

O resultado não 'j/3 fez eSpeJ'Jf. Calor do sol, 
lente Liconvexa, polvora, e. .. Púm! 

Queimaduras, cara chamuscada ... e o Sl'. 
Riba-s Oadaval havia descoberto a pulvora! 

Concluído o in-
querito resalvando 
a re pu't'wção do 
naufrago, foi'-lhe 
re'stabelecida a 
identidade com o 
nome de D. Diogo 
Alvares Oorrêa, o 
Caramurú. 

Entretanto, seln 
lllesmo esperar a 
terminação do in
querito, D. Diogo, 
munido ~ - UIn ha
boas-cc~ . .Js, pe
ra.mbulú'Vd calIna, 
Inente pelas ruas Havia descobertd a iJolvora 

da urbs. 
Era terça-feira de carnaval. 
Ohegando á Praça 11 J adheri u a, 11111 cordão 

qll.e estava causando sllccesso, os "Marrões Gla
ceiS da Cidade Nova", constituido e,ml sua maio
ria por selvagens da tribu dos tupiniquins. 

Dous sandwiches, urn caldo de canna, e foi 
quanto hastou para que o nosso heroe cahisse na.R 
graças, ou melhor, nas graxas, de uma india 
gorducha e 

"De côr tão alva como a branca neve, 
E donde não é neve era de rO€a." 

como o descreve a poetisa S'3cra Santa Rita Durão· 
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Dizia- se chamar Paragua ssú, que quer dizer 
.. não von nisso n • 

Separando - se do cordão ú s 4 horas da lna
drugada, dirigiramr-se o Diogo c PurlJ.gua:3sú ao 
rncrclido, onde tmnaram um fartão do ostras oruas 
ao Paraty. A's ostI'as tanfas e a outros 1·3.nto'S go
]es, a foliona, já um pouco alegre, não poude 
llwnter o disfarce, dJndo-se então a conhecer ao 
companheiro: não cra Paraguassú: chan1a,va.-se 
Catllnrina ('1) c cra polaca. Caramnrú desabou. 

Voltando a si; to\'o um rnomento de duvida, 
lnas - in vino v.critas, c isso não era 111otivo para. 
f'Tzel' mnJar de plano~ um homerrl que nadára '8 
dias (' 8 noites. 

Caramurü casou-so Cünl Catharinu e esta
beleccu-se: COI11 pharmacia no largo da Segunda
feira, 

Acl11almente é capitalista, não tem filhos, 
cria cães e filora Huma confortavel viY{~nda a quc 
t!('lloIl1,inou "Yilla Diogo". 

Em toda essa a,-enfura só houre uma nota 
de~ar-\'ra(hYel: o suicidio de Moenla, rival de Ca
tlHu'illfl, .Ainda hoje, nas grandes 'digestões de do
ming'o, CIlJ'amllrÚ maldiz a hora cnl que no balcão 
de sua phanmaciEv fiou li Moema um VIdro de lysol. 

CIlOHyrl' I11orto não paga dividas_ 
Episodios desse genero repeliram-se conl 

fl'eflllCncia !la r05ta do Brasil. Foi a.ssiln que J. 

(1) Sobre a personalidade de Catharina ha varias versões. Segundo 
l\-1:artins, chama-se eIla Catharina Gunstbezoigungen, e não era }:lolaea, 
pois nascera em Posen no anno de 1001, de familia honestissima e mo
desta. Seu pae era polidor de mieroseopios e sua mãe cervejeira eximia. 
Em 1491, Catharina, seduzida por l..m aventureiro do Brueio, foi morar 

em Varsovia, de onde emigrou para o Brasil em 1493, estreando no Casino 
do High-Life em 1495, ás expensas do Sr. Raymundo de Miranda. 
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Ramalho, vulgo Ha:malho Ortigão: chep,'ou ti praia 
do Zé Menino, qual naufrago escapado da tor
menta, eOllseguiu passar fiel 110S labias do yelllU 
Jorge rribiriçá, chefe politico da zona, com cuja 
filha c'asou, mandando mais tarde os filhos á es
cola da professora Daltro. Foi :,eu mano rnais no\'o 
° Vasco, que, vindo para o Brasil, fUlldoH o 
Parc Royal. 



Capitanias hereditarias
Feudalismo 

Sele anIlOS bisextos já se havialn amon!oadu 
sobre o descobriInento do Brasil, e a nova terr'a, 
apezar das diversas' visitas e tournées de eur·Q
peus, continuava a viver sob as mesmas institui
ções politicas, socia'e's ü religiosas dos indigenas. 

A gente do Pindol'ama guiava-se pelo iI1lJeS

mo principio politico que ainda ho}e nos rege: 
Todo mundo manda e ninguem obedece. 

A nação era formada, como já vimos, por 
tribus e pstas por fa!milias de tratamento, vivendo 
iodos sob a autoridade aboluta de um chefe su
premo - o Pagé. Os mais notaveis pagés foram 
Antonio Conselheiro, Accioli e o monge Zé Maria· 

Ao pagé cabia ta,mbem a supremacia· re
ligiosa. 

A religião official era o cabotinismo theo
cratico, tendo por le,mma: Cada um. cava por si e 
Deus por todos. 

E' dispensavel notar que ninguem ligaY'a a 
minima importancia á personalidade do Pagé. 

Era legal e publica. a polygamia, que ho-je é 
muito reservada\. 
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A lingua official era, con10 ainda hoje, o cas
sange, havendo cnmtuclo muitRs outras linguü.3 
c outros tantos dialectos. 

O dialecto ruais falado era o portuguez, c a 
liugua maIs conhecida era a do Rio Grandc, 
fresca ou salgada. 

Um pagé 

Portugal continuava 
mand'ando naufragos á 
costá elo Brasil, e Inan
tendo o Cruzeiro de vi
gia, ou policiamento do 
Atlantico, quando D. 
João III foi -assaltado 
por uma idéa sinistra: 
consultar uma pythoniza 
'[lI respeito do futuro do 
Brasil. 

Procurou M,mle. de 
rrhébes, que se recusou 
a attencleJ', alleganclo 
não falar o portuguez._ 
Recorreu á Nyrnpha 
Eg6ria, que tamberl1 não 
quiz dar a consulta por 
se achar aposentada, 

co.m uma cas:a de cOlumodos á rua do Rezcndo. 
E ü:ssirn, eIIl falta de unI pythoniza, teve el

rei que lançar lnão de um pythonizo, e dirigir-se 
ao Sr. Barão de Muci,) Teixeira. 

O hie]>ophante encheu -os olhos alnbiçiosos 
do lnonarclla CÜlIll aluais anilnadora série de 
contos do vigario. 

Deantc de lal vaticinio~ resolveu S. M'wges
tade ton1ar a sério a colonização do Pindorama, 
mandando para cá o coronel Martin Francisco 
AfrOllSO de Souza, vulgo o Martin Pescador, mais 
t.arde deputado por S. Paulo, c en1 cuja compa
nhia vieram setecentos conctemnados~ que, aqui 
chegando, mataram e comeram quasi tocIos os 
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5elvagcns de bÔ'a fé, que lhes chegavam ao al
cance, re,speitanrlo unicamente a GaraIllurú e a 
J. Ram:alho, cuja carne consideravam venenosa. 

Esses factos antropoph'agicos vieram provar 
a inefficacia da colonização por criminosos, e 
levaram D. João III a empregar outros meios. 

Foram então organizadas ais capitanias 
hereditarias. 

o Sr. Barão de Mueio Teixeira 

Com a idéa das capitanias, subira,m, imme
diatamente de preço 'alS patentes de ea'pitão, que 
só podiam ser obtidas mediante a influencia dc 
razoaveis pistolõe·s· 

Foram corrt,elnplados COll1 feudos heredita
rios 12 eabos eleitoraes de grande prestigio, na
quelle ffi:omento. 

A distribuição foi a seguinte: 
10

_ C'apitania do Ceará - pagé Accioli. 
H B 6 
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2° - Pernambuco - Zé Bez~rra. 
3° -- Alagôas - Cavador Malta. (1) 
4° - Bahia - J. J. Se-abra. 
5° - Espirito Sallto~J eronylno Mont.eiro. 
6° - Rio de Janeiro - Nilo Peçanha. 
70 - Santos (S. Pa~ulo) -Martin Pescador 
go-Santa Catharina-Herl' Lauro Muller. 
go-Contestado-Monge Zé Maria. 

100-Ganudos - Antonio Conselheiro. 
11o-Sapucaya--Capistrano de Abreu. 
12°-R. Gr-ande do Sul-Borges de M·edeiros. 

o exito desse systemal de colonização foi 
redondamente negativo. 

Estabeleceu-se o 
terrÍ\"el dilemma: 
o li a metropole 
,mandava h-omens 
de bem, filhos de 
famiHa, heroes e al~ 
mofadinhas, e esses 
eram incontinenti 
comidos pelos 8el
vag·ens, - ou en
viava criminosos 
exp'wtriados que, 
mal de:sembarca Era legal e publica a polygamia 

vam, iam devastando todos os indígenas que lhes 
oahiam nas mãos. 

Os que sobreviviarrl ao canibalismo, ou erRln 
facinor-als cuja ferocidade se fazia temer a rlis
taneia, ou eram de uma pusilanimidade tão com
.movedora que se lhe temia o contagio. 

(1) Politico prestigioso e fundador de uma solida olygarchia: 
a "Cruz". 

Por muitos annos carregou Alagôas a Cruz de Malta. Hoje a 
.. cruz de malta" é um pedaço de esparadrapo que se pespega nas chaminés 
dos navios do Lage. 
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E com taes cidadüo·s viveu o Brasil na Illais 
idéal das desordens, quasi tão anarchisado como 
nos ultünos tompos ela Republica· 

O cabotinismo theocratico (1) e a politica 
familiar do indio, foraID substituídos pelo mais 
rOYüItante maximalismo, baseado no seguinte 
deeailogo: 

L - O boccado não é para quem o faz, é 
para quem o come. 

II. - Ladrão que rouba ladrão tem ceIn 
annos de perdão. 

III. - Quem fôr tolo peça a Deus que o 
mate e ao Diabo que o carregue: 

IV. - Se hoi de morrer eu, morI"al meu 
pae, que é mais velho. 

V. - Deus é bom e o Diabo não é mlio. 
VI. - Quem tom vergonha morre do 

fome. 
VII. - Enl terra de cégo, quem tem UIn 

olho é rei. 
VIII. - Venha a nós - tudo; ao vosso 

reino - nada 
IX. - O futuro a Deus portenco. (2) 
X· - Agua pa~sada. llão Inove moinho. 

Melhor do que i3S0 só a, constituição da Re
publica, que justifica duas grandes leis, a maior 
- a revalidação dos invalidas, e a lei Pires Fer
reira, ta mbem chamarl'l lei do menor esforço. 

(1) Jackson de Figueiredo tem um importante trabalho sobre o 
"CabotiniEmo Theocratico na Philosophia de Farias Britto". Nesta obra 
o grande philosopho brasileiro nega a existencia theologica do não Ber, 
sob o ponto de vista achromatico, e defende o não livre arbitrio, como 
sendo a doutrina introspectiva que mais se adapta ao espiritualismo, sem 
incompatibilidade com o cabo de guarda ~hr.va. 

(2) Pertence foi uma das mais brilhantes figuras da medicina 
indigena, nasceu no Cattete, na rua do seu nome, em 1635; foi colega de 
Tiradentes e Plinio Guedes, morreu em Tunis. 
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A faUa: dessas ultirnas disposições foi talvez 
o Inotivo da fallencia do felldalislno no Brasil, 
instil uição que des,apparecell para dar log,ar ao 
Governo Geral, resurgindo mais tarde, nos tClll

pos da Republieü', sob o nOUlJe de olygarchias e 
candidaturas salvadoras. 



CAPITULO VII 

o Governo Geral - Thomé de Souza 

o insuccesso das c:a'pi tanias heredi tarias, 
causando na côrte de Lisboa un1a impressão quasi 
desagradavel, levou ao seio do povo portuguez a 
pr'imeira lucta politica, á maneira do Brasil, em 
torno da caneI idatura ao proj eclado Governo Geral. 

D'aquém e d'além lnar surgianl, aos rnagotes, 
nornes de chefões nlais ou menos prestigiosos. 
. Entre os c-audidatos portugueze:: avuItavalll 

o Marquez de Pombal, D. Manoel e Bernardino 
M,achado. 

No Brasil levantavam-se varias candidatu
ras, entre as quaes la; de Ruy Barbosa, unico ho
me/fi, que naquelle tempo sabia ler por cima. 

Entretanto, sobre o espirito de Sua Mages
tade pesava a influencía de um tal Thomé de 
Souza, iaimador de turf e invalido da Patria, por 
quem perdera os dois Lraços na India. 

A candidatura Ruy eI'a sustentada pelos Srs. 
Nilo, Alfredo Ellis, Frontin, Pinto da Rocha e 
Barbosa Lima. 
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Como o unico eleitor fosse o Rei, triumphou 
o regia candidato, havendo o Sr. Ellis votado á 
uI tiIna hora no candidato vencedor-

E foi ·assim que Tho\mé 
de Souza veiu parar ao Brasil 
em cuj,as costals viveu duran
te quatro longns annos. 

O primeiro acto engros
satiyo do governador foi a 
tentativa de substituição do 
nome de Brasil pelo de El
Dorado, idéa que não foi 
apoiada pelo Sr. Xico Salles, 
pois o senador mineiro, em 
um altll10ço com o governa
dor, optou pela denominação 
de EI-Prateado. 

Ao café já se não falava 
mais nisso, entrando na or
dem do dia a organização do 
gabinete, que ficou assim 
cons lituido : 

Interior - Raul Peder
neiras, caricaturista surdo, 

Ouvidor geral do Reino. 
F'azenda - Albino Mendes. 

Thomé de Souza 

Marinha - Pedro Góes da Silveira. 
Guerra - Ninguem pensava nisso. 
Exterior - Richelieu. 
Agricultura - Sergio de Carvalho. 
Viação - MIne. Leopoldina Railway. 

O ministro do interior tinha o titulo de Ou
vidor, o que levou muitos historiadores a ·affir
luar que o Im,inistro de ThOlUé de Souza se cha
ruava Moreira\ Cezar; felizmente, a idéa não 
pegou. 

Como a antropophagia reciproca dos indios 
e portuguezes das napitanias, houvesse dizimado 
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sériamenle a população, era necessario reslau
r,aI-a quanto antes. 

A' ausencia do casamento civil, continuav8Jill, 
a vigorar os c:alsamentos incivis, impondo-se uma 
medida pró--moralidade. 

Encarregados desse ,m.istér os Srs. Peixoto 
Fortuna e RaYlnundo de Miranda, moralistas
rnóres, foi instituido o reconhecimento do con
tracto religioso, para o que !'oi encommendada 
immediatamente uma remessa: de missionarios. 

T·empos após, 
aportava ao Rio 
o U Hakata-M'R
rú", trazendo a 
seu bordo a pri
meira leva de je
suitas. 

Como se hou
vesse verificado 
no transatlantico
pacifico um caso 
de suicidio com 
vinho de mesa, 
foi o navio inter
nado na ilha do 
BOlml Jesus. (1) 

o Ouvidor Geral 

Suspensa a quarentena, houve ainda uma 
complicação aduaneir1. por causa de um carre
gamento de licores Chartreux e Benedictinos. 

Resolvida ai questiuncula, pela intervenção 
dos Srs. Bastos Tigre, Cicero Seabra e Lopes 
Gonçalves, teve lagar o desembarque dos reli
giosos, que se installaram na exposição de ·rlloi
lho, hoje Convento d'Ajuda-

Estava as;sÍm resolvida u;ma p(l·de do ra
salnenlo religioso. 

Faltava ap·enas o principal: as mulheres. 

(1) Dahi o nome de Jesuitas. 
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Foi então posto eIn pratica o Rapto das 
sabinas, feito historicu CrlllJ que se notabilisaram 
Borseti e Macri. 

O resultado desse acontecimento não foi 
dos mais praticos, pois surgiram mil falsifi
cadores. 

Só parecia havel' um recurso: a importa
ção, e nesse sentido organi~ou-se u.m comité 
constituido pelas I S:ras. Suzana Qa,stera, Starah 
Subinoff, Mme. CaralIlurú e 81's. Xico Vallada
res e Herculano de Freitas. 

Uma ceia anemoravel 

Um franco successo corôou essa empreza, 
apezar dos intercur,rentes eontrablandos ar
gentinos. 

Os actos de caracter piedo,so 0ar,acteriza
ram o quatriennio de Thomé de Souza. 

Implantando o vinculo religioso, tratou o 
governador de elev:ar o Brasil a bispado, se bem 
que já o viesse sendo ha tempos, pelos estran
geiros. 
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Foi nomeado bispo D. Pedro Fernandes 
Sardinha, antigo fabricante de tintas de escrever, 
com feijão preto queimado. 

O illustre prelado (não era impresso) rogou 
a el-Rei que enviasse ~ao Brasil gente honrada 
e bôa. 

Sa:nta ingenuidade! 
Povoar o Brasil CO,ffi, gente honrada e bôa 

era UIna utopia incomparavel conl o espirita de 
Richelieu, que, de seu pardieiro,' á rua; Marechal 
Floriallo, procurava justificar a entrada do feijão 
bichado nos rnereados europeus. 

E, ainda hoje, apesar dos esforços do Sr. Au
relino, a bicIHuad.3., continúa a atacar o feijão e 
até a Republica, que, eorn a nl0rte do Sr. Rodri
gues Alves, teve unl, presidente provisorio. 

Findo os quatro annos, houve quem suge
risse a idéa de uma réprise; essa lembrança não 
vingou, pois o governador ,alleg,u,va que os seus 
subsidios (400$000 annuaes), mal davam para a 
lavadeira. 

6 nlinisterio nada fez de notavel, a não ser 
a politiea externa de Richelieu (1) e um,a eeia 
memoravel desse nlÍnistro eIll cornpallhia de Ma
zarino e Julio Dantas. 

(1) Richelieu, em portuguez "Riachuelo", foi um dos mais bri
lhantes cavadores de seu tempo. Cançonetista eximia c phytologista de 
grandé! metragem. Nasceu em Campos em 1643 e foi amigo e compadre 
de Mazarino c Pedro Moacyr. 

Viveu ml:itos annos en. França, onde chegou a ser chanceller. de 
onde fugiu apavorado no dia em que os jornaes ameaçavam o fuzilamento 
de Lenoir. Emigrado para o norte da Africa, lá encontrou o companheiro, 
lançando então, a celebre phrase "Ajuda-me Moacyr!" Veiu para o Brasil 
com o nome de Nilo. Morreu em cinco contos para a confecção do film 
de Ilua fazenda. 





CAPITULO VIII 

Os Francezes no Brasil - Coligny -
Mére Luize - Adríen Delpéche 

Dugay Trouin 

Os governos que seguiram ao de Tholmé de 
Souza nada fizeram de importante,s'ob o ponto 
de vista historico· 

Duarte da Costa, successor de Thomé de 
Souza, teve o seu quatriennio perturbado pelas 
prim,eiras invasões francezas no Brasil. 

O conde' de Coligny, antigo CH baretier do 
Bal rrabarin, perseguido em Plairis CÜfm,o almofa
dinha, foi obrigado a emigrar, fugindo para o 
Brasil, já naquelle tempo considerado como Eden 
dos Salafrarios Cosmopolitas. 

Cheg,ando aio Brasil, julgou Coligny ter sido 
o Pires Ferreira do pé francez em sólo 3JIllierica
no, não contando talvez que á praia do Russell 
lhe era organizada soberba recepção, em casa de 
sua lnelindrosa, patricia Suzana Oabral. 

Foi ahi installado um theatrinho em que 
Coligny improvisou um,a bella representação dos 
"Hüguenotes" . 
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N o rastro de Coligny, veiu Villegagnon, 
croupier de MontmarLre, que fundou uma casa 
de tolerancia na ilha de seu nome. 

Ainda hoje lá estão as lampadasinhas ver
melhas. 

Foi ainda no governo de Duarte da Costa que 
a Bahia, anarchisada pelas luctas de politicagelm: 
regional caracteristica, en1 que se engalfinhavam 
os jottas do Sr. Seabra, pediu ao Rei que pelo 
amor de Deus mandasse unI chefe, unI interven
tor, ulllsalvador ou mesmo um rei. 

E-sse facto inspirou a um francez, que aqui 
se achava, o Sr. Lafontaine, o motivo da celebre 
fabula: as rãs p~dindo rei, attribuida por alguns 
autores ,ao Sr. Adrien Delpéche. 

Attendendo ao appello dos habitantes do 
Pindorama, mandou a côrte de Lisboa o sargento 
M·em de Sá, como interventor federal na politica
gem: do Brasil. 

Aqui chegando, edificou uma avenida, nos 
arredores da Lapa (1) a que chamou Avenida 
Mem de Sá. 

O encarregado dessa villa foi e continúa a 
ser o poeta Cailixto Cordeiro. 

Elnquallto isso se passava, os francezes iam 
lentamente açaim.barcando as melhores posições 
do litloral, principalmente do Leme, onde Mére 
Luíze installou unla temível forlific·a,ção com for
,m,idaveis canhões de lodos os calibres e edade. 

Guitry e Huguenet, piratas protestantes, as
senhorearam-se do Theatro Municipai, onde le
varam á scena umai deliciosa série de peças por
nographicas, o que não podia melindrar a easti
dade das nossas lnelindrosas, graças á sua com
pleta ignor-ancia da língua franceza. 

(1) Lapa, cidade historiea, foi fundada em 853 por Jaeintho da 
Lapa, intendente e rei de Syracuzs. Assediado por Ataxerxes, na campanha 
federalista, capitulou em 1421, sendo o seu fundador preso como bicheiro. 
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Viera·m, depois André DUlllanoir, Sarah Be:'
uard t, Paul Adam, Turot, Claudel e outros pira
tas d e alto bordo. 

Por ultimo y'Ciu o general üaIllelinha, eu
commandado especialmente pa,ra ensinar os bra
sileil'os a voare,m sobr8 Os outros. 

Com esses invasores organizou Mem de Sá 
os nota veis combates aos francezes, eUl que se 
notabilistll'Hln os selvagens: Dunshes de Abran
chas, Oliveira Liula e outros. 

COim,o, porém, apesar desses combates, os 
francezes e as francezas continuassem a invadir 
o Brasil, apoiados pelos Srs. Irineu Machado, 
Raymuuno de Miranda (3 Herculano de Freitas, o 
governador despachou para a Europa "tuna mi~são 
Inilitar, lcyando uma queixa a Napoleão Bo
naparte. 

Essa ,missão era portadora de uma carta
pistolão do Sr' Ar! huI' Na.poleão, sobrinho do iUl
peranor dos francezes. 

Chegando a Paris for·am os cmissarios rece
hidos pelo }lOlnicultor Bencdicto de Gardenia, o 
tal da rOlnã no Brasil. 

Com esse cicerone foi o chefe da ,missão dar 
com os costados JlllUl cnbaret, onde se perdeu por 
muito tem})o, tendo sido, todavia, achado mezes 
depois, donde o IlOlme de General Aché. 

Unl dos feitos nlais notayeis do governo de 
Mem de Sá foi a inauguração do Rio de Janeiro} 
navio de grande tonelagem, e de nlaior canalha
gCM1) nlais tarele vendido 'aos turcos, surrupiado 
pc los inglezcs c torpedeado pelos allemães. 

Do lninistcrio de Mem de Sá distinguiram-se 
Eslacio de Sá c Salvador de Sá, que, vindos de 
pontos differclltcs, encontl'araln-se no largo do 
Estacio, onde, após violento combale, ,morreu 
Estacio de Sá, a podido de um dos nossos grandes 
pintores. 
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Até hoje os fl"ancezes e francezas continuam 
senhores de varias posições no Brasil. 

Dominam os cardapios de restaurants chies, 
as trepações do Fon-Fon, a marcação das quadri
lhas, a <IIlOd'a:, o becco dos Carnlelitas, etc. 



Os Hollandezes - Evacuação de Per
nambuco pelos Paizes Baixos 

Por uma questão de ordem mo~al e physica, 
resolvemos supprimir o desenvolvimento deste 
capitulo. 

Sendo a nossa historia uma série de narra
ções chronologicamente coordenadas, com fide
lidade e decencia, destinada a adopção nos cursos 
officiaes e particulares, não lhe ficariam benl 
cornrrientarios referentes aos Paizes Baixos, Imais 
compativeis com as attribuições da City Im
provemen ts. 

A suppressão desse capitulo pOílCO asseiado 
não exclue a necessidade de um esclarecimento 
sobre a situação historica de Domingos Fernan
des Calahar. 

Esse patriota devotado, que, pelo engrande
cimento de seu paiz, não hesitou em sacrificar a 
bôa reput.ação ao juizo da posteridade, nasceu 
em Araruama, em 1653. Era filho do Iffinrido de 
sua mãe e da esposa de seu pae, fortuna de que 
se não gaba muita gente bôa. l\fatricula,do no 
Gymnasio Pedro II, soffreu, durante todo o 
curso, tremenda e mesquinha perseguição, por 
ser uma pessoa de côr' 
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Em 1615, aCOlnpanhando mais de perto a 
vida politica de sua patria, notou a cilada que 
contra e1la arluavaln seus ini,migos e, a conselho 
de Mauricio de Lacerda, pôz os pôdres á n1ostra. 

O Br,asil estaya sendo diabolicanlellte iso
lado dos povos considerados cOlnoestorvo ao 
progresso do Banco Na,cional Ultralnarino: Me
deiros c Albuquerque procurava cortar-lhe a 
a.mizade conl os Estados Unidos; Malheiros Dias, 
suffragette internacional e cartOIllante perito, 
levantara o baluarte da intriga entre o Brasil e 
a Argelltiila; J oâodo Rio defendia com habili
dade a União Luso-Brasileira. 

Foi nessa nccas'ião que reben tou a campa
nha nacionalista preconizada por Alvaro Bon1il
cal', Jackson de Figueiredo, Domingos Calabar, 
Viriato Correia, Olavo Bilac, e outras figura,s re
presentativas da élite indigena. 

Assim, encarnando Calabar o amor á terra 
patria, nUIIlUllha conh'a os portuguezes uma in
disposição de animo, fortemente accentuada, 
servindo a questão hollandeza de mero pretexto 
para eX}Jlosão de reseúti,mentos de ordcln abso
lutamente extranha ás pretenções da Rainha Gui
lhermina. 

Os Paizes Baixos tinham no Brasil um grupo 
de defensores, chefiados pelo Alferes Gouvêa, 
lllas não constituia esse facto motivo sufficiente 
á resolução de Gal.abar, que via no Sr. Pinto da 
Rocha, advogado de Portugal, lllluito lnaior amea
ça que no Sr. Alcebiades Delamare, amigo dos 
Nassaus. 

Foi na noite de 13 de Maio de 1466 que, no 
bar da Drahma, Domingos Fernandes Calabal', 
eln carne e osso, pron1e 1 tia ao Sr. Zeppelin Ober
.muHer, o seu apoio pessoal, bem como o de seus 
amigos, á causa dos Hollandezes, pela simples 
razão de não serem estes amigos de Portugal. 
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Essa adhesão de Oalabar tOlDOU para os 
historiadores o cunho de trahição ignobil, e lan
çou o opprobio sobre a 111emoria do grande 
brasileiro. 

Si dermos attenção demorada a certos pro
cedirnef} tos registados na historia dos homens, 
teremos que nos perder em considerações de 
ordenl philosophica perfeilamente dispensaveis 
tto preç~o do café, mas em todo casu interessantes 
pela sua superfutibilídade. 

A trahição, por exemplo, considerada por 
Platão cOlmo o mais execrando 005 crimes, tem 
sido, talvez, por esse 1110tivo, a chave de varios 
aspectos da vida humana, o ponto de par'tida de 
diversas civilisações, o pretexto - base de innu
mera-s religiões. 

I\a opinião de J.ackson de Figueiredo algueln 
tinha de trahir Christo, á determinação do Deus 
Padre, e disso estava certo o Divino Mestre; si 
não o evitou foi porque considerava esse crime 
COima factor necessal'io ao martyrio que devia dar 
ao Ohristianismo a solidez dos seculos e seculos. 

Tiradentes, Deodora, Pedro I, trahiy'anl to
dos e11es as instituições contemporaneas e nem 
por isso se lhes neganl esta tuas e feriados. 

Ainda esses trahiram pelo apostolado, real 
ou apparente; ha-os ainda mais aperfeiçoados, 
ha os trahidores que tr·ahem por diletantismo, 
que adherem á ultima hora ou por Illedo ou por 
interesse. 

Bazaine, Mirabeau, Pethion, a esses não ha 
artificio que revele, sobre esses não ha phantasia 
que attenúe. 

Calabar está no mesmo caso de D Pedro r. 
Tiradentes, Deodoro. Trahiu como fez' Lafayette 
e não como Dumouriez; trahiu como um heroe 
e COlIDO não trahiria Pedro II: que era apenas 
um bom. 

HB7 
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o que fez com que Galahar se deixasse dos
cohr'ir pelos adversarias foi apenas Ullll1 pertur
bação de ffiOlnento. Quando sahill elIe elo 1)(11' da 
Brahma, após o pacto eOIll ObCI'lllUllel': (1) es
tava provavelmente U111 tanto tocado, e cru vez 
de cabalar começou a calahar e lá se foi toeIo o 
plano perdido, como perdido foi o tempo do leito!' 
a chupar todo esse blóco de asneiras articul,adas 
CÜlffi muito menos arte e elegancia do que as fu
tilidades do Sr' Visconde de Santo Thyrso. Que a 
penitencia do leitor reverta em surf'ragio da ulnla 
de Domingos Fernandes Calahar. 

(1) Obermuller (Franz von Zeppelin Obermuller) foi o primeiro 
hollandez de nacionalidade allemã que pizou o territorio brasileiro. Enge
nheiro habilissimo, inventou o balão eaptivo, feito com tripa de lobis
homem. Protestou contra o sequestro doo calhambeques aUemães; mas D 

Nilo, soprado pelo Ruy, passou Jhe um "rabo de arraia" juridico, que lhe 
perturbou sériamente a dirigibilidade. 

Nascet.: em Flandres e morreu no Bronze. 



CAPITULO X 

Guerra dos Mascates - Guerra dos 
Palmares - Entradas e Bandeiras. 

A guerra dos Palnlares não foi mais do que 
uma das prilmeiras operações da Mão Negra 110 

Brasil. 
A causa da lucta foi uma intervenção da po

licia no Club das Turmalinas Pretas. 
A mobilização co

meçou pelo Catte
te e terminou no 
,morro da Favella. 
Sob o commando 
dos geIJeraes Mene
lik, Remeterio e 
Henrique Dias, or
g a n i z o u-s e um 
exercito de cerca 
de 20 mil homens. 

As forças de mar 
eram chefiadas por 

A Guerra dos Palmares João Candido. 

Essa guerra sem treguas, entre os pretos e 
os portuguezes, durou longos annos, terminando 
COIll o apparecimento da mulata. 
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A guerra dos Mascates tevo CÜl1l10 CHllSíl d 

venda de um couraçado brasileiro á Turquin. 
Salientaram-se na lucta os gellel'aeS Euvel' 

Bcy, Alaor Prata c Bolo Pachá. 

O t.heatro da guerra foi ii 

l"ua da Alfandega, proxim o Ú 
praça da Republica. 

Quando a rrurquia, após, 
haver cahido com os pa tllCUS, 

preparava-se para entraI' na 
posse do dreadllought ex
brasileiro, rebentou a gw:rI'U 
c o navio foi sem mais nem 
Incnos confiscano pela Ingla
terra, que ainda não o havia 
despachado de seus esta -
leiros. 

-- Mortus est pintus in 
ce,Soca - berrou Said Ali, 
o sultão dos granunatico:::. 

Como a transacção se ti
\'osse realizado no goyprno o re:mltado da Guerra 
de Simão Quarenta, o~ lllI'- l!OS Palmare3 

COS attribnem o insu~cesso <l 
urucubaca do Y8ndedor e declararam illcollt i -

1l0l1ti a guerra cIo vingança. 

O prelio ternlinou COln o assassinato de 
Bolo Pachá pela heroína Carlola COI'day. 

As exequias de Bolo Pachá furaIll cOllcoai
dissimas, notando-se grande numero de sYl'ius. 

Entradas e Bandeiras. - Sobre elltr:uia~) 
vide menu do Heim. 

A respeito das Bandeiras fala algo oS!'. O. 
Duque Estrada, que incorre numa grande illV!3r

dade historica, na SUl "Historia do Brasil ", 
üap. XIII ~ pago 103. 
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A palayra bandeirante yenl de bandeira, mas 
com o sentido de bando, capitaneado por um e111-
dilho'" (1) 

Ora, lIlesmo segundo as lnás línguas, WtO 
consta que o Sr. Arthnr Orlando tenha sido em;· 
dilho. lll'lll cousa semnlhante. 

E' uma cuncurrencia desleal do SI'. D. Es
tl'udJ. 

(1) A. Orlando. 





CAPrrULO XI 

Tiradentes 

Foi nos fins do seculo XVIII que con1eça
ram a polular no Brasil os primeiros gertrnens do 
lnaximalismo. 

Estudantes brasileiros das universidades eu
ropéas, voltando ao Pindorama, inquinados de 
idéas extravagantes, cont8Jmtnaram de republi
canismo uma lneia duzia de indígenas pa.catos, 
en tre e11es José Oiticica, Lopes r:l'lrovão e onh',Js. 

De todos, o que mais se enthusiasmou foi o 
Tiradentes, cirurgião dentista, laureado pela Fa
culdade de Direito de Alexandria, COlIl tmed'alhas 
de papelão na varanda do consultorio, alferes da 
briosa, fazendo o seu pé ás clientes, autor de uma 
these jurídica sobre a agua; de bananeira, estu
dante de Geogra'phia na escola da professora 
Daltro, autor do livro ("Trovador Popular ", espe
cialista em protheses ;~em causar symcopes, tcle
phone: 70 Sul, etc., etc. 

Tudo isso era; o rriradentes. 
No dia 5 de Setembro, ás 11 horas da noite, 

realizou-se a pri.meira reunião dos conspirao()l"':s: 
conjurados e exconjurados, na Minhota. 
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Estavam presentes José Oiticica, Pedro I, 
Tiradentes, Custodio de Mello, Alfredo Ellis, IJ)
pes Trovão, Sam-
paio Ferraz, Tho
ill,az, Antonio Gon
zaga, Calabar~ .T o~ê 
Bonifacio, Maurieio 
de Lacerda, Bastos 
Tigre e J éca Ta
tú. (1. ) 

Dad'R a presiden
cia a rriraden1.es, 
f i c o u deliherado 
que no dia seguin
te (6, de Setem
bro), teria logar a 
revolta da esqna
dra e no dia 7 seria 
proclamada a inde
pendencia. 

Entretanto, u m 
dos 12 apostolos de 
Tiradentes trahiu 
os c01mpanheiros e Tiradente8 

o mestre, denun-
ciando-os ao governo, com decla,rnção de nomes, 
lagares e horas. 

Foi decretado immediatamente o estado de 
sitio, sendo presos todos os que não azulara;m 
em tempo. 

Cutodio de Mello alnda poude revoltar a es
quadra, que ficou entregue a João Candido; Pe
dro I teve que fugir no nocturno paulista para 

(1) José Gé Acayaba Tatú de Montezuma foi um dos maiores 
escrfptores da época da Inconfidencia. 

Nasceu em Itaóca, no Hanower, e morreu em Urupês, como 
barão de J equitinhonha. Suas obras mais importantes foram - "Monteiro" 
- tragedia, e "Um banco de tres pés" ~ preguiça. 
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proclUlnar a independencia: em S. Paulo, longe 
do estado de sitio. J Oiticica foi recambiado 
para o norte; Alfredo' Ellis e Tiradentes foram 
para o xadrez; os outros desappareCer3JIIl. 

O proce5'so Alfredo Ellis c Tiradentes pI'O

longou-se até o anno seguinte, entrando os pre
gOS eIll jury a 25 de Fevereiro (convenção), sendo 
alnhos condemnados IÍ forca. 

A' hora da execução, o Sr. Ellis roeu a corda; 
da forca, conseguindo escapar; Tiradentes appe1-
lou da sentença- Tendo sido esta confirmada IW 

d i'a 21 de Abril, foi o nosso heroe enforcado no 
Albergue Nocturno, onde Cabral o veiu en
contrar. 

O executor do primeiro martyr desta Repu
blica foi a pr.aça de pret. L. do Rocio, depois 
cogno.minada Praça Til'adentes. 





CAPITULO XII 

D. João Cesto no Brasil 

O medo não é pac nem mãe de ninguem, 
dizia Spinoza. 

E1mquanto D. Maria I, a Mentecapta, fazia 
toda a sorte de macaquices e pirueta-s, no exer
cicio quotidiano com que se habilitava a um 
Iogar na· casa de commodos do Sr. Juliano Mo
reira; emquanto a pobre rainha era conduzida 
aos trOtmbolhões, no interior dum carro forte, ao 
luan icomio mais proximo: - subia ao throno de 
Purtugal um portuguez pançudo, de carnes e 
idéas baloufas, com cal'a de mãe de Luiz XVI, e 
que acudia ao nome (adoravel) de JOão, o JÓca. 

Duas qualidades de valor predominavam no 
caracter do principe: a Coragem e a Prudencia, 
principalmente a Prudencia, ,mulata sebosa, !Rima 
de leite do Sr. Ataulpho de Paiva. 

Um reinado de rosas, vinhos e chouriços, 
estendia-se diante dos: regias olhos de J óca, como 
garanti'a: e conservação de suas regias banhas. 

Entretanto, do outro lado dos Pyrineus, um 
maluco internacional, conquerant vulgar de Lin
neu, desfechava sobre a canalha o golpe de es.
tado de 9 de Novembro, auxiliado pelos sargen
tos Brum e Mario, dando ao dia os nomes de nove 
de Brum e nove de Mario depois de resumidos 
em 28 de Brumarlo. 



Esse maluco, francez ele Ajaccio, filho do pae 
de Ceear com fi ulãe de' Alexandre-o-Grande, 
eoncluia HRquelle anIl!) o curso de poses e gestos 
e e,onhaya, COlHO todo o bOIn europeu, COUl a mo
llarchia uni versaI. 

Chamava-se Napnleone Duonaparti. 
Heunindo e,m BCI'lilU, li 21 de ~lJvembl'o 

d e 1 8 O 6 , () seu e :) [a LI U III a i o l' , LI c C l' e t o 11 C o II t r'a a 

D. João Cesto 

lngl~tel'l'a O bloqueio continental, a guel'I'a suh
marIna sem I'estricções~ confiando ás barba s de 
Von rrirpitz o desempenho dessa agrüdayel 
missão. 

Emquanto isso acontecia o J óca co.mia e 
roncava· 

Que 11ie poderia importar, afinal, o camba
laixo de Badaj oz e o desastre de Madrid? 

Vencidos e vencedores não lhe viriam ao 
pelIo. 

E, por isso, o J óca, dormia, comia e sonhava. 
De uma feita, digeria D. João VI um regio 
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dOlningo, ql1HHdo lhe fl.presentaraln as seguintes 
in tin1aç(jes do iU1poraclor: 

1 o ~ Que o Sr. Alexandre' de Albuquerque 
deixns:-;e irnm cdiatame IJ te o P~iÍz~ para c\·itar o 

. C(l1IvjYÍu com o Sr. Azevedo Amaral. 
2° .- Que obri-

gasse o Sr. Nilo 
Peçanha a arre
pender-se de to
dos Oi' concha
vus feitos eOIl1 a 
Leopoldina 

3" - Que o 
whi51(y Cavallo 
Branco tomasse 
o BOIllO de Egua 
Baia. 

i o ~~ Que Eça 
de Queiroz fosse 
apedrejado jun
tamcn to COln a 
\·erdnde, por ha
v('r cscripto car
'~,as d' Inglaterra. 

5° - Que a 
casa Portuguese 
doe 111IldlSSe o 

llonle para J ob 
Portuguez. 

D. João VI ar
rotou. 

Sua Magestade 

Allíado do:") illglezcs por inslinelu de COll

sel'yação, teve UIll dos habituaes aecessos de co
ragem. 

l\lobilisando as cadeiras da sala de Janlar, 
de garfo rIU punho, arremettou contra ellas e já 
se dispunlJ a ao ataque, quando foiadvortido pelo 
marquez de Pombal, fiador da 1111übilia do pala· 
cio, cOlllprada a prestações. 
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De'movido desse intento, o rei, desv:l:Íl'ado, 
investiu contra a galeria, vasando COUI o garfo o 
olho esquerdo do retrato de Bonaparte, do pintor 
A. Petit, o Grande. 

Continuaria assim a inutilizar varias telas, 
se não risse entrar de sopelão a figura aI'cheulo
gica do bedel Pires Ferreira, suada e tre-mida, 
anllunciando que os inilnigos já hlvialll invadido 
a adega do Palacio, entrando em aperitivos para 
melhor saborear as. carnes afia:mbradas de sua 
inchundiosa magestade· 

COlmmandava-os Junot e Hindemburgo. 
Entrou em acção b. Prudencia. 
D. João VI, largando o garfo, lne t teu algulls 

chouriços no bolso do frack 8, desfarçado BIll co
brador da Light, abalou em dit'ecção ao cães do 
Porto, onde, entre outras pipas, roi guindado 
clandestinamente ao porão do Sargento Albu
querque, navio monarchico da cnmpanhia do 
Lage. 

Cinco annos depois, cqm o rotulo de "Fra
gile", desembarcava no cáes Pharoux o avinhado 
gastronomo, entre os vivas dos selvagens e os 
abraços do General Pifer. 

Lá, da outra banda, (1) o pOTO portuguez 
que se arranjasse, abandonado aos trancos com 
Junot e Paiva Couceirj). Hindemburgo sugava-lhe 
o sangue, Lloyd George chupava-lhe o vinho. 

E assilm, chegou D. João VI ao Brasil, onde 
pas:3'ou um róI' d'annos, confo~tado COUI a dis
tancia do inimigo e apenas molestado semanal
lnelüe com o latim hebdoInada~io de Antonio 
To~res. 

Aquelles artigos moiam-no. V,árias vezes o 
chronista aconselhava ú rei a chicotear a Pru
dencia, para' bem da coragem e gaudio de 8cho-

(1) Vide "Na outra banda", do poeta lusitano Alberto de Oli
veira, ainda boje amarrado á& épocas coJoniaes do Brasil. 
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pcnhauer; mas o J óca respondia cOlm seus botões: 
n Prudencia, além de ama de leite do Ataulpho, 
é ainda a lnãe da Sabedoria. 

O sen governo não foi dos peiores: fundou a 
Academia de Letras, p1.ra moer o Sr. Almachio 
Viniz; subvencionou o "D. Quixote 1), mais tarde 
chamado Imprensa Regia; organizou a guarda 
nocturna; construiu innumeros kiosqües, mon
tou uma companhia de carros de bois; concedeu 
exames por decre'to; ordenou o bombardeio da 
Bahia para entregaI-a ao caboclo velho (J éca
rratú) ; mandou dar um banho no Sr. Capistrano 
de Abreu; fundou o Club Gymnastico Portuguez. 
nomeou o Sr. Van Erv811 armazem de pancadaria; 
condecorou Xavier Pinheiro; aposentou Lopes 
Trovão; canonizou Tha;lmaturgo lIe Azevedo e 
voltou serenBimente á ~anta Tert'~nha, quando 
Napoleão, assassinado pelos inglezes. apodrecia 
na lama de Santa Helena aquelle corpo mOTlS
truo3o, que o medo universal ainda hoj e repe te 
llas esculpturas barata'3 de terra-cota. 

Todavia, foi o terror napoleonieo que AU

\ lOU ás rãs do Brasil o rei tão desej a~o e COIU f'lle 
u conforto ideal daqueIla civilisação, Jivre das 
leJephonistas, do banho diairio e dos artigo·;; do 
Sr. :Medeiro8 e Albuquerque. 

Já llaquelle tempo o Brasil devia e confes
sava medulaI'lmente SU1. divida, nos seguinté~ pés 
00 Sr. Gonçalyes Magalhães:: 

"Nós um benl lhe devemos que gozalnos. 
E a geração futura agradecida, 
Napoleão, dirá, cheia de assombro;:: 

Não é tanto assim. Agradecida é bem sac
cudo; mas cheia de ass()mbro . .. nã.o cremos que 
tão grande seja o numero de escriptores thea
traes, nem que a patria de J éca Tatú seja habi
tada por 25 milhões de Dons J oões Cestos . 
.... .... .... .... ", .. ".~ .... ..... . 
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Pouco te1mpo depois rebentva uma aneurys
ma nos gorgonülhos du J ÓCR, como epilogo dunl 
alrnoço formidando em que o regia comedor ea
gulira fem mastigar um succulento quarto d'anho, 
dczenove pães de kilo, 1650 azeitonas e um mar 
ele lnalvasias das adegas do Sr. Frei tas Valle. 

Sobre o cadaver [linda morno de D. João VI 
levantou UIna parte do povo portuguez o alfange 
de sua vingança. Aquelles que nlais intinlamente 
se haviam engalfinhado COIl1 os: francezes; aquel
les que mais directamente haviam recebido os 
escudos de Bonaparte; aquclles que ficaram, que 
abOlninaran1 a fuga do rei; que luctavrum; todo::; 
elles agora negavalTI aos ranç,osos: destroços elo 
lnonarcha o solo de sua pa tria. 

Como sepultura, aquelle estearico corpan
zil não merecia o regaço da terra que abandonára 
no lfilomento da provação. 

D. João VI começava já a fermentar. 
Veio, como era de esperar, a poesia: e COlll 

a puesia a lagrima ~ e com a Iagriilna o perdão. 
Set.e palmos de !erra portugueza amortalhH

l'am o pobre J óca no anonymato da cova !',:lza. 
Houve ainda quüm escarnecesse: foi ti 

U~uerra Junqueiro, COln a ruina ele editores, inti
tularla "A Morte de D. João". 

~el1l um necrologio. F. Leal negou-lhe o 
discurso; Xavier Pinheiro poupou-lhe o trioleL 

Ullicl11nente um grande espirito anonylno 
piscou-lhe, co.m a ponta da bengala, sobre o barro 
InlIl1ido da sepultura, o seguinte epitaphio, que 
uns attribllen1 a .João de Deus, outros a Alexandre 
Albuquerque: 

"Deu-lhe a Patria, no eterno degredo, 
O perdão sa:crosanto de mãe. 
Foi medroso D. João mas o medo 
Não é mãe ne'fi é pae de ninguem." 



CAPITULO XIV 

A independencia 

A historia da nossa independencia tCIn suas 
origens no inicio da Era Christã. 

Tomados a sério o.s estudos de Alan Kar
deck, Catespéro e Flllmal'ion, encontraremos a 
per::;onalidade de D. Pedro repetida em mais de mil 
encarna.ções successivas, desde Pedro, o apostolo, 
até Pedro, o Flexão. 

Merecem, todavia, destaque as seguintes en
carnações: 

Pedro, o Apostolo, Santos Pedros diversos, 
10 ou 12 Pedros, com pasquim ou sem eUe, reis 
de Portugal, Castella, Rllssia, Servia, etc.; Pedro 
Malazarte, Pedro Alvares Cabral e finalmente 
Pedro. I, pae de Pedro JI,avô de Pedro III e ..... 

Quanto a D. João Cesto, realümado pelos 
funeraes de Napoleão, volvia calmamente aos 
chouriços e vinhaças do Reino, deixando BO Brasil 
um menino malcreado, com honras de cadete e 
entrada perimanente nos cinematographos. 

Frequentador assíduo dos Tenentes e do 
High Life, vivia o principe entre a verborragia 
dos cavadores descontentes e as negaças de uma 
donzella, mãe de dous filhos e que se chamava 
Ignez de Castro. 

HB8 
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Apprehensivo conl a intimidade estabeleci
da entre seu filho e Tjradentes, Lopes Trovão e 
outros maxi.malistas, houve por bem D. João 
Oesto chamar o incorrigivel fedelho á sua adiposa 
e regia presença. 

A contrarieda~ 
de foi geral. 

Os humoristas 
anteviam a fal
lencia de sua in
dustria por falta 
de -assumpto; as 
rãs: choravam de 
ante-,mão a au
sencia do rei j 
Ignez de Castro 
munia-se pru
dentemente d e 
um vidro de Ly
sol e o Sr. Xico 
SaIles chourin
ça,~a a supressão 
dos almoços go
vernamentaes 
com o delphtm .. 

Em summa, de 
todos, o m·a:is 
descontente era 
o proprio prin
cipe, que estava 
disposto a não D. Pedro antes de ser I 

abandonar aquel-
la sinecura e principal.mente Q: Ignez de Castro. 

Protestos populares rebentaram de todos os 
cantos do paiz. 

No largo de S. Francisco, José Bonifacio 
bel'rava aos quatro vento.s, contra a sahida do 
principe; Floriano, em frente ao Municipal, de 
espada em punho e armado com um pedaço de 
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canhão, impunha ao' povo que impedisse o em
barque; Lucas do Prado e Lustoza de Aragão 
participaram tambem dessa cruzada. 

Uma co.mmissão composta de Epitacio Pes
soa, Calogeras e Ignez de Castro foi ao Cattete 
implorar de Sua Altez;l o sacrificio de continuar 
a esbanjar os cobres nacionaes. 

A resposta não tardou a explodir. 
Apparecendo nUll'la das j anellas do palacio, 

deante de uma multidão iUllumeravel de selva
gens, o principe, afunilando as lronos ti bocca, 
berrou aos ouvidos do Raul, então ouvidor geral 
do Reino: 

"Cmno é para bem de todos, felicidade e 
geral damnação, diga ao povo que fico". 

E ficou. 
Desde essa hora memoravel submettia/m -se as 

resoluções da Metropole RO veto de D. Pedro, e o 
Sr. O. Duque Kslrada, secretario do principe, 
lançava todos os ,dias, no seu bello cursivo de ama
lluellse, o cumpra-se ou não cumpra-se, sobre a 
papelada. 

Os actos de rebeldia ás côrtes de Lisbocl 
succed.ia,ffil-se com ameudada frequenci,a, e foi 
u'uma. tarde de chuva que o Sr. Lima Barreto or
ganizou o conselho de procuradores, encarre
gado de procurar um meio de realizar, quanto an
tes' a independencia pessoal de cada um. 

Por essa ocasião Castro Alves, amador de 
cavaquinho e poeta lyrico, pri:mü de Ignez de 
Castro e rival de D. Pedro, cuspiu os segulutes 
"ersos sobre a conducta da prima, tornandc-n 
Liberdade portabella: 

"Eras tu, liberdade peregrina, 
Esposa do porvir, noiva do sol!" (1) 

(1) Ha quem attribua esses versos ao Sr. Felinto d' Almeida. 
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Ignez de Castro, indignada, confiou a d('fesa 
a Camões, que sahiu da quere lIa COJn UDt olho 
yasado e foi torrar café á rua Senador EllzeLio' 

Foi então a d,--~
fesa de D. Ignt~:l 
entregue a Gon
çalves Lobo, que 
poz t e r m o :í 
questão COln a 

celebre phrase: 
"Está acabado 

o te.mpo de en
g a n a r os ho
mens". 

Irritad o c o lU 

taes pecuinhas, 
D. Pedro aIliou
se, como "imos, 
a rriradenles, 
L o p e s rrl'ovão, 
Mauricio de La
cerda e outros, 
reunindo-se to
d -o s n o Stadt 
Munchen na noi
te em que um 
dos conjurados, o 
Sr. Elis, trahiu 
o s co.mpanhei-

A donzella D. 19nez ros, propondo o 
decreto do Sitio. 

A esse ponto surge uma duvida historica. 
Uns affirmam que D .Pedro, apavorado com 

a suspensão das garantias constituciollaes, abalou 
para S. Paulo, onde proclamou a independencia; 
outros asseguram que, ao saber da Rssignatura 
do Sitio, o príncipe, tomado de terror panico~ 
enganchou-se no cavallo do tilbury mais proximo 
e encarapitou-se num pedestal existente no largo 
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do Rocio, logo á ,sahida do Stadt Munchen, no 
que foi imitado por alguns selvagens mais soli
darios e uns bichos que haviam fugido de uns 
quadros inventados pelo Sr. Drumnlond no jar
dirn Zoologico, mais tarde convertido em insti
tuição nacional permanen'te, sob a guarda e 
protecção das autoridades civis e militares: o 
jogo dos ... ditos. 

O medo intenso resfriou bruscamente o 
grupo, petrificando-o e bronzificando-o em 
seguida. 

Outros vultos semelhantes têm augmentado 
um tanto o volume dos heroes. 

Ainda lá se vê um indio, apontando a flexa 
que de·stinava, a um guarda civil da tribu dos 
Goytacazes, que tentái'a dar voz de prisão ao 
grupo. 

Apesar disso fi Brasil passou a ser uma 
nação mais ou menos independente, tendo como 
imperador o Barão de Hotschild. 

A cerimonia da coroação foi marcada para o 
dia 12 ue Outubro, no Palacio Monroe; mas a 
chegada imprevista da Christovam Colombo, que 
vinha expressamente deseobrir a A~merica, fez 
com que se transferisse a festa para o dia 15 de 
Novembro, anniversario da proclamação da Re
publica. 

Foram então creadas varias ordens e con
decorações, entre ellas a ordem do Banho, idéa 
do Sr. Capis.trano de Abreu; os Dragõe.s da Inde
pendencia, do Sr. Gustavo do Norte; as turmali-
nus pretas, do Sr. HClneterio, c a ordem da, Jar
rateira, ou liga das nações, do Sr. Wilson 
WoocIrow· 





CAPlTULO XV 

Reínado de Pedro I 

Cahindo o throno do Brasil nas luãos meta
licas do barão Rots'child, ficaram os brasileiros 
constrangidos Caim o imperador Imade in England, 
descendente de Israel, e priIno do Sr. Moses. 

Surgiu então a idéu. de coroar-se o pdncipe 
COill o nome de Pedro J, titulo de 2u via, por ha
ver a prinlCira virado estatua. 

O reinado de Pedro I foi uma série de contos 
do vigal'io, seIn a minima feição humoristica, 
que possa fornecer as~umpto a um estudo sério e 
detalhado, como o que se pretende aqui fazer. 

Bagaço, ainda, do movimento da indepen
dencia, apparecia o Sr. Antonio Carlos, ,mineiro 
senl botas, com physionoluia de desconsolado, 
empistolado por Wenceslau, o Taciturno; ao lado 
perfilava-se seu irmão) José Bonif3cio, sempre 
cÜJm aspecto de Chris to de vitral allemão; de per
nas. \"ertebradas, condecorado com UU1 soneto ele 
Emilio Menezes, figura proemin~nte no rol dos 
deuses em cerouilas. 

Havia ainda um ho,menl sinistro que usavaJ 
occulos negros. Esse homem foi incontestavel
mente a mais notavel figura do primeiro reinado. 

Manhoso por nascimento, accommodaticio 
por convelliencia, m:agro por economia, tmpa-



lhão por educa
ção, finaria por 
natureza. 

Nasceu de ca
bello,s brancos, 
viveu no Capim 
Branco, encheu
se de metal bran~ 
co, e apesar de 
tudo isso conser
vou aquelle tOIn 
-tenebroso, sub
terraneo. 

Contavam delle 
feita que uma· 

comprara uma 
vacca de socie
dade com o pae; 
e como fosse este 
um velho asseia
do d'alma e cor
po, propoz-lhe o 
filho que se en
carregasse da 
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o Barão de Rotschild 

metade anterior da vacca, com os respectivos di-
1'eitos e deveres, ficando o nosso heroe com a 
metade posterior, allegando ser esta a parte me
nos limpa do anLmal. 

E assim, fingindo uma deferencia para com 
o velho pae, obrigava-o a entrar com o pasto, a 
agua e os remedias, co.m direito ás' babas, aos vo
mitas, ao mugido, e ús chifradas; emquanto o 
~10SS0 astuto, entrando com o balde, a pá c a ve
lhacaria, ficava com o leite, o esterco e o bezerro. 

Essa ,-acca teve alguma importancia no pri
meiro reinado. 

Os 8rs. Antonio Carlos, e José, o Bonifacio, 
são accusados de traição á Monarchia, nunca se 
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defenderam; nunca almoçaram COIU Antonio 
Torres, n'uma Sexta Feira Santa, no "Correio 
da Manhã" 

. E apesar disso tiveram estatuas; um delles 
foi ministro do Sr. Wenceslau Braz, e o outro 
passeia as pernas nos tapetes do Monroe. 

O Sr. Osorio Duque Estrada, numa pagina 
dedicada ao Sr. Humberto de Campos (Lição XX) 
põe em destaque os 5eguintes factos do Primeiro 
Reinado: 

A - A deposição do presidente de Goyaz, u 
Sr' Jubet, antigo barbeiro de Sevilha e borracho 
amador, pelo pirata britannico Lord Cochrane, 
que auxiliára a D. Pedro, o estatua, a trepar no 
Rocinante, quando fugia do Munchen. 

B - O reconhecimento da indepelldencia 
do Brasil. O primeiro paiz que reconheceu a nossa 
independencia foi o Principado de Monaco, dada 
a liberdade~empre j íJvial dos S1's. Rosa e Silva, 
lrineu Machado, Azeredo 
e outros frequentadores 
de Montecarlo. 

Vieram enl seguida os 
Estados Unidos, que nns 
lmandaram o Sr. Mac Adoo, 
grelar as cavações possli
veis. ,E finalmente a In
g]!lterra nos impingiu o 
Sr. Bunsea, presidente da 
-Societé Anonyme du Gaz, 
e inventor do maçarico. 

Passando em Portugal o 
enviado britannico rece
beu plenos poderes de 
J.oão Ce81to, para negociar 
com D. Pedro, Bm nome 
das côrte.s de Lisboa. 

A vacca 

a - A morte de D. João, poema de Guerra 
Junqueiro, com illusirações de Raul, a 1$000 o 
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exemplar, á venda em todos os engraxates do Rio 
de Janeiro e suburbios. 

D - A questão argentina, ou .melhor, a 
questão da, prata, em que se notabilisou o Xico 
Salles, o estadista de Capim Branco. 

Dessa guerra resultou a Independencia do 
Uruguay, que até então era ligado a Leopoldo 
(Uruguay-Leopoldo) . 

Com a separação do Uruguay, o Leopoldo 
desgostoso 'subdividiu-se em 2; um foi para o 
Trianon; o outro metteu -se com o Tigre na Pas
choal, onde todos tomaram um pileque de Guaraná. 

Foi nessa mesma tarde que Pedro I, o 
Rolschild, entrando na Paschoal, ligeira;mente 
tocado, adheriu á roda do Guaraná, e como não 
gostasse dessa bebida por causa da trepação, pediu 
um caldo de garra:fa com agua de côco. 

Bebeu; che
gou Lima Bar
reto: b~beram. 
Appareceu o 
C a v a~ cRlnti, 
continuaram a 
beber. 

A horas tan
tas, esgottado 
o stock da: P8.ls'
choal, D· Pe-
dro, insacia- o Xieo Salles 

vel, dissúlveu a Constituinte e bebeu. 
Fechou-se a confeitaria. 
Tigre e Leopoldo, sãos e salvos, abalaram 

rumo a Tijuca. D. Pedro e seu asiado menor fo
ram conduzidos em ajmbulancia á casa Ignez de 
Oastro, viuva da Estatua, e então Marqueza 
de Santos. 

Os filhos da d011zella acharam ,muita graça.. 



CAPITULO XVI 

Abdicação: - Lopes Trovão - Marat -
Reis Carvalho 

Procurando condeúsar elU suas mãos judai~ 
cas todas as mani
festações do poder 
imperial, creou D. 
Pedro, contra si, 
uma avolu,mada 
corrente :antiabso-
lutista, com fran
cas tendencias sub
v8rtSivRS. 

Chamada sobre 
sua pessoa a, antipa
thia das classes po
pulares, não podia 
o Imperador fazer 
um gesto que não 
fOlSse commentado 
com azedume e A noiva 

de scontentamento, 
desde a imprensa de alto bordo até os corredores 
das hospedarias da Cidade Nova. 

Como em todas as épocas de reformas poli
ticas, dividiu-se a opinião publica em 3 facções: 
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Os cavadores, que apoiavam o governo in
condicionalrnente, chefiados pelo Sr. João Luiz 
Alves; os moderados ou a Planicie, que agiám 
como quem não quer querendo, ca,mo essas por
tas de gabinete, de doLi'adiça de mola, abrindo-sé 
~illdifrerent,ernfente para qualquer lado, seln de
cisão; esse partido era. chefiado pelo Sr. \Ven
ce~dau Braz. 

A terceira facção era a da Montanha ou dos 
exaltados, quasi maxi.malistas, chefiada por Mara t 
e Danta-s Barreto. 

Havia ainda um grupo de convicções duvi
dosas,os nihllistas, chefiado pelo SI'. Nilo Pe
çanha. 

As idéas agitaYam-se COIn exaltação cres
cente entre os discursos das lavadeiras, os bate
boccas dos parlamentares e as catilinarias j orna
listicas. 

Nos deba-tes de i.n1prensa sobl'e'3ahiranl Eva
risto da Veiga: redactor do O Pharol; MaraL nu 
Jornal d,as Moças; Correia Defreitas~ no D. Qui

xote; Arlnellio J OU\"ÍH, BO AI'-
chote; Dazilio Vianna, no 
Jornal do Commercio, Q Ue i~ 
Carvalho, no Vozes de Pe
tropolis, sendo que mais f ar
de, fez brilhante papel... de 
inlportação, no Rio -J orna]· 

Emquall to se drgla di-J
VaIl1 as facções, D. P8d,'o 

A abdicação 

continuava a série interminavel de delicias e car
raspanas, imperiaes, madrugando no pockel'! e 
dando que dizer ás más linguas. 
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o I.mperador emprestava dinheiro a juros 
de Israel, tendo como in tennediario O Sr. Filinto 
d'Ahneida. 

E w:'isim corria o primeiro reinado, quando 
'começou a questão do caSRmento do Inlperudo!'. 

Tudo fazia cI'êr que a esposa escolhida fcs~c 
a dOJlzclla. D. Ignez de Castro, lnarqueza de San
tos e viuva da Estatu:i, C0111 qllenl Pedro I man
tinha relações Inail:5 ou .menos intinla. 

Tal candidatura não desgo.stava ele lodo n 
re~p('itavel publico. que via nesse mah'imonio fJ 

purgatorio e regeneruç'ão do Impey'ador. 
Entretanto Ignf'z 

de Castro ma,is uma 
yez ficou cOlm as 
cartas na mão, pois 
Oh olhares de D. Pe
dro enfiaram - se p~~
los de D. Anlf~lia 
Franzi skaner Bran, 
cOlldesa de Luxem
hurgo, tuna allenüi 
repolhuda, louI"a, 
sardenta e vesga, Mal'at. 'do ",TornaI das Moça:;" 

de banhas e bolsa 
fartas, cadeiruda e yenlruda, filha de rrheodoI'o 
Will, o .maior fabricante de chouriços de FrallC
fort-sobre-o-Oder e net.a de Haru;;euclever. 'Sabio 
llofabilissimo, da Universidade de lella. . 

Era muita tripa. 
O Sr. Ruy BarbosB falou 5 dias e 5 noites 

sobre, a incasabilidade de Madamo, sendo po
l'énl yencido pelo Sr. J, Luiz Alves, adyogado de 
D. Pedro. 

Organizou-I~,e um3. marche aux flambeaux, 
che fiada pelo Sr. Armenio J ouvin. 

Quando o prestito passava em algazarra pela 
confeilaria Paschoal) onde D. Pedro bebia a bom 



-126-

beber, houve um sarilho dos diabos: os manifes
tantels, tendo então á frente o Sr' Pires l'''erreira, 
queriam, todol'- de uma vez, abraçar sua mages
tade; ouviram-se vivas e nl0rras; cruzaram-se no 
espaço as garrafas arremeçadas de UIll a outrd 
lado, os garçons, com a faca de cortar pre~unto, 
defendiam-,l5.e desesperadamente; o Sr. Correia 
Defreitas, trepado numa das mesas, protestava 
con'tra o anti-americanisIno do Ruy; o rrorres, de 
chicote em punho, esfolava o pello a Clotilde de 
Veaux, da.ma de comparjhia do Sr. Rei,s Carvalho, 
que debaixo da mesa protestava contra aquella 
anarchia mental do occidente; UIll fundo de gar
rafa roubou-lhe a eloquencia. 

Torres chicoteava ainda. 
Toda aqueDa gente nlergulhada no l11eS1110 

fluido (aleool) perdera o peso da rC'ipoIlsabili
dade, pelo principio do Pasehoal. 

E foi a'ssim o conflicto das garrafadas. 
Serenados os animo" e os animaes, retil'ou

se D. Pedro para o Cattete, acompanhado do seu 
estadü já muito menor. 

Todavia, atS idéas 
subversivas conti
nuavam a fer.meh
tal'. 

Reuniram-se 018 

revol tosos em casa 
de MIne. Rolnnd, 
no becco das Car
melitas, onde a ses
são correu agita
dissima, tod~s, ro
lando em grosso 
rolo. 

Estiveram present.es Martin Pe·scadof Eva
risto da Veiga, Frei Caneca, Senador E~zebio, 
Praça da Republica e Barcas. 

Chegaram ainda depois OJ5 Srs. aamillo Des-
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llloulins, Fabre d'Englantine, Mauricio de La
cerda, Antonío Conselheiro, Verglliaud e Car
los Gomes. 

Discutiram CO'ID animação os 14 prinClplOs 
de Wilson (1)' e formaram Ulna liga, a Liga 
Damnação, que resoheu exigir a renuncia de 
D. Pedro. 

Foi escolhido o Marechal Doodoro para levar 
ao iInperador omanif8:s1o de desagrado. 

Sua magesfade, ~m estado comn1atoso, não 
poude toma-r conhecimento do facto senão no dia 
::ieguinte, ~ Ithindo-se CDm a seguinte I irada: 

"Usando do Direito que a; COllstitui,:ão mc 
confere, d8claro que hei mui vulnutarin.lUellle 
abdicado lU', peS':s-oa de m~Ll nluito aliHldo e IJre
... ndo e fJ'J(lfldo e estimado filho, Senhor Dclfiln 
\101>bÍl'a I!. 

E aC'('l'e~centou: 
.. Filho toma cantil de,sta corôa ante" que 

outro aventureiro o faça". 
E' dos livros (2). 
A esse tempo o Portugal fervilhava. li} D. 

Pedro, acompanhado da nladame tedesca, eln
barcou para Portugal, elscrevendo a hordo, sobre 
a cartola do Sr. Affonso Celso, os seguintes ver
sos de despedida: 

Vou-irne embora, vou-me embora 
Para qui não volto mais 
Que eu não s,ou bond da Ligh t 
Que anda p'ra diante e p'ra traz (3) 

(1) 10 A AmerÍca é dos Americanos. - 2° Quem leva na cabeça 
ganha o reino do céu. - 3° O direito é mais precioso que a paz. ~ 
4° Devemos libertar todas as colonias não Americanas. - 6° O protectorado 
americano no Brasil seria o sueco. - 6° Gt.ardar castidade nos bondes I} 

cinernatographo3. - 7.° Viver para outrem. - 8.° A economia é mãe da 
avareza. - 9" A esquadra Americana é a maior do mundo. - 10° Não 
apoquentar a paciencia do leitor. - 11.° Lêr os artigos do prof. Austre
gesilo. - 12. 0 O Mexico é um paiz perdido. - 13.0 falta um principio.'-
140 Tenho Dito. 

(2) Vide Almanach dos Amantes. de Magalhães Azeredo. 
(3) Vide Rimas pobres. de O. Duque Estrada. 





CAPITULO XVII 

A Regencia-A Maioridade 

A abdicação de Pedro I, deixando o throno 
do Bra9.iJ á dispo.sição de um pimoolho ainda em 
fraldas, fe;~ com que (\ ~r. Delfim Moreira. insti
tui ·,::,e o reg:men ria;, interinida.ies ylt~llichs e 
herectitarh~. 

O Sr. Delfim, substituto interino de D. Pe
dro, nasceu interinamente numa barraca armada, 
interinamente ao lado do quartel do Realengo e 
em condições ultra-originaes. 

Vivia pa-catwmente na Bessarabia Ulna fa
rrlÍlia judaica, entre a esperança do Messias e o 
contrabando do couro da RU8Jsia. 

Por uma tarde illterminavel de verão da 
Bessarabia ,emquanto Cl yelha dona da casa, Sarah 
Jacoboff, coxilava a digestão d'um mocotó d'ar
ro.mba; emquanto -o dono da casa, IbrahiIn Ja
cobof'f, patriarcha de l~rael, cosinhava no pocker 
a sua carraspana domingueira, - á pequena dis
tancia, na horta, debaixo do carramanchão de 
maracujáJs, um sargento bimbalhantc da guarda 
vermelha annunciava ri MIle. Rachel J acoboff, 
filha de Judá, a vinda de um restaurador da 

. Judéa, no prazo provave] de nove mezes. 
HB9 
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Quando, na segunda-feirR, a noticia chegou 
aos cabelludos ouvidos de Ibrahim, o patriarcha, 
apopletico, a,maldiçoou toda uma geração de ju
deus., que, conduzindo uma honestidade ances
tral, desde o tempo da pedra lascada, vinha des
moronar ao brilho faiscante dos metaes ignobeis 
de um mascarado sIavo, sargento borracho, ma
ximalista e anjo da annunciaçã·o! 

lbrahim Jacoboff 

Elle, lbrahim J acobofl', 
velho judeu, vivendo a 
tantos annos do couro da 
Ru~sia~ tinha que evitar a 
vergonha de vêr na Isua fa
rnilia uma Réa Sylvia, 
made in caramanchão, 
victin1a de um Marte páu 
d'agu~l, embora houvesse 
promessa de um restau
rador! 

Só havia UIll remedio: 
- fugire.n1 para o Brasil. 

Era no tempo de Wen· 
ceslau. Partiram todos pa
ra Minas, onde se hospe
da riam na casa de um 
velho jUdeu, que fôra da 
côrte de David, ex-conti
nuo de Pont.ius Pilatu~, e 

que se chamava Maggi Salomão~ e ali fariam 
correspondencia de uma estação de cura. 

Assim, após a prova de prôa da Mala 
Real, (1) vieram os pobres judeus dar com 05 

costados num recanto de Itajubá, onde anllUll

ciaram a vinda de um restaurador da Judén. 
mste annuncio foi a fallencia da empreza. 
Se tivessem consu1tado o fallecido Carlos 

Peixoto esse homem intelligente lhes teria dito 

(1) Vide Dante - Divina Comedia. 



-f3f-

que se não mettesse nis~o, que Jesus Chl'isto era 
Mineiro, que não pensassem eUl tal cousa. 

Corridos do povoado, vieram para o Rio, 
desembarcaram por engano 110 Realengo, onde, 
numa barraca, caim a nSI~,istencia do Dr. Caíre 
Filho, deu Rachel ao mundü maÍs um eleitor do 
Sr- Camará, e mais Uln ,-endedor de pelles a 
prestações. 

Durante a operação o Dr. Caíre Pae, á porta 
da barraca, queria 
a toda a força dar 
tllna aula sobre en
xerto de laranja eru 
porco da I ndia. 

Os anHOS passa
rarn, conlO passaiffi 
os conselheiros Ac
cacios, uns após 
os outros. 

Numa noite, con
versavaln num dos 
quartos do CaHete 
o Sr. ,Maggi Salo
filão co,m o \Seu An
j o da Gua.rda, quan
do entrou o copei
ro com chocolate. 
Instigado ·com as 
perguntas curios,as 
de Maggi, o creado' 
contou a sua odys
séa, desde o cara
manchão da Bessa
rabia 'até o palacio 
do Cattete, onde A menoridade de D. Pedro II 

e IS, t a v a interina-
mente. 

Nesse momento ouviu-se um rumor anormal 
eUl palacio: era Pedra I, que abdicava e pro-
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curava por todos os cantos UIn filho ou outro 
luartyr qualquer a quem pudesse deixar a corôa. 

Foi uma difficuldade. 
O filho era :menor, o Maggi era maior, o 

Wenceslau nem maicJ1' lH'nl menor; um inferno 
em summa; mas era preciso abdicar voluntaria
mente, quanto antes. 

O unico varão disponível no monlento era o 
creado~ que foi immediata:mente considerado del
phim e pessoa interina, sohre quenl cahiria a 
abdicação de Pedro II; mas isso tudo interina
mente, até a maioridade de Pedro II. 

E ets como o Sr. DeIphim se viu sentado no 
chão, ao lado da cadeira de Chefe desta Repu
blica de. .. de... de Barões e Conselheiros. 
(Ainda: é uma bôa phrase). 

Ernquanto isso se 
passava, Pedro de 
Alcantara crescia 
como uma bandei
ra, doido por en
tra r na régia rnR
nlata. 

E, defronte do 
throno: 

- Meu De UIS, 

quando? .. 
Foi para distra

hil-o dessa mania 
que l8e organizou 
uma orchestra de 
maestros regentes, 
deno\ID,in ados a 
"Regencia" . 

A maioridade de D. Pedro II 

Sobresahiram na I'egen ciu os Sns,. Correia 
de Freitas, general Macalão, Martim Pescador, 
Dr. Caire Pae, (1.) Bueno Brandão e outros. 
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No dia 24 de Junho de 1846, tendo sido 
D. Pedro pilhado a:os trancas com a filha da la
vad eira, uma portuguesi ta na hora, foi procla
mada a maioridade do principe, e menoridade 
de Delfim. 

Depois de haver sido successivamente res
taurador interino da Judéa, vendedor ambulante 
interino e imperador interino, voltou aos Balkans 
cOlm destino á Bessarabia, mas, aprisionado pelos 
inglczes, foi e\sbarrar Da India, onde fakirisou, 
rnol'rendo, assim, intorinamente· 

(1) Dr. Aristides Caire Pae, nasceu em Queluz, capital da Po
merania. em 465 a. de Chr. e foi creado em Bensençon - Transcau
casia. Foi um dos mais notaveis humoristas de seu tempo, autor da peça 
comica intitulada "Xúxú Grelado". 

Foi ministro da Agricultl:..ra no governo de Nabopalassar. Sua 
obra prima é a tragedia em 8 actos - o arroz de Macahé. 





CAPITULO XVIII 

o 2° Reinado 

Trinta e seis semanas após a proclamação 
da maioridade de Pedro II, foi instituida, por 
força de circulfitStancias,a menoridade de Pe
dro III, pimpolho de tez bronzeada e beiço ra
chado, Jructo dOIs amores do Imperador do Brasil 
com D. Mencia de Urquiza, filha mais nova da 
lavadeira de palacio com o Sr. D. Gonzalez de Ur
quiza, caudilho da Banda Oriental. 

Esse laço de sangue foi o motivo da alliança 
entre o Brasil e os partidarios de Urquiza, contra 
o maximalismo avassalador do dictador Rosa e 
Silva e do Muleque Euribio, ou !Simplesmente 
Oribe, como, o chrumunl o Sr. O. Duque Estrada e 
o publico mais ou menos respeitavel . da Ci
dade Nova. 

O encontro entre as tropas alliadas e o ini
migo deu-se na pagina 193 da HilStoria do Brasil, 
do General Osoria D. l~trada, cam mandante do 
sec tor brasileiro, e que iniciou a offensiva contra 
os pacatissiim·o·s estudantes de historia patria, des.
pej ando sobre a memoria indefesa de l\{ uleque 
Oribe uma série de criticas literarirus, mais ou 
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menos ferozes, com o auxilio ignobil de 304 scrí
bas do além-Prata. 

Morales de los Rios, aviador paraguayo, 
voando sobre o Brasil, àerramou dajg, alturas uma 
carga de boletins subversivo,s, eIll que se liam 
versos como estes: 

"Quando la laranja 
Se vuelva a pepino, 
Dejará Os,orio 
De scribir su hymno. 

o General da PlltJ'la Almada Idolatrada, não 
achou nessa quadra a menor dose de sal, e res
pondeu mandando o aviador Ribas Oadaval a,tirar 
aos pIa tinos pamphletos COlU trova,s deste jaez: 

Quem olha para teus versos 
Vê trovas de Bjrimbáo 
QU8iill olha p'r:o nó suíno 
Vê sal, vê sal de Macau! 

ESlsas rimas tiveram sobre nossos adversa
rias o effeito de gazes toxicos, fazendo-os empre
hender uma retirada enl desordem, deixando em 
nosso poder grande quantidade de munição e nu
merosos prisioneiros, entre os quaes Oribe e 
seus filhos. 

Oribe suicidou-se na prisão e os filhos vie
ram para o Rio, onde se estabeleceram numa rua 
central, que tomou, por esse motivo, o nome de 
rua dos Oribes. 

A chegada de Osorio ao Rio foi um aconte
cimento nacional. 

As homenagens partiam dos quatro pontos 
cardeaes: Norte, Sul, Oentral e Vi lIa. 

Osorio foi Bronze equestre; Osorio foi mem
bro da Academia de· Letras; Osorio f.oi inspector 
de alumnos da Escola N armaI de Nictheroy, 
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Osorio foi autor do hymno nacional; Osorio f()i 
considerado ho,mem de lettras e, quem sabe, tal
vez ainda venha a lSer conde do Papa e chegue 
mesmo a preocupar a attenção do Torres, no 
"Correio da Manhã". 

Como autor dos taes versos humorísticos 
recebeu 3$000 do "D. Quixote". 

E assim terminou a. ca,mpanha cnntra Rosas 
e Silvas, oom successo para as' gloriosas tropas 
do Imperio. 

OutrolS, factos de 
menor importancia fi
zeram ainda sobresahir 
o 2° Reinado, antes da 
guerra do Paraguay. 

Tornaram-se ain
da celebres, no 2° rei
nado, as viagens da 
guerra de sua magestade 
o Imperador· 

Tomando p8!ssagem 
no Lloyd, a 24 de De
zembro de 1450, mar
cou a viagem para o dia 
10 de Janeiro do anno iSeguinte, partindo, porém, 
a 6 de Junho, a bordo do "Mayrinck", com des
tino á Europa. 

Passando em Dakar foi atacado de grippe, 
ficando por esse motivo dois annos de quaren
tena nes-se porto. 

Sahido de Dakartocou em Lisboa, onde o 
recebeu uma cÚlmmi'são composta dos S~s. con
selheiro João Franco, Alexandre de Albuquerque, 
Luiz de Camões e D. Maria da Fonte. 

Passand,ó algumas horas em companhia de 
seus amigQ1s portugucz8s, retirou-se elm seguida 
com destino a Madrid, onde o esperavam os Srs. 
Affonso XIII, Affonso XIV, deputados Callalejos, 
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Morales de los Rios e o Barbeiro de Sevilha, oe 
quem sua Magestade fugiu apavorado. 

De Madrid seguiu para França, onde lnais 
se demorou-o 

Viu o ;meridiano de Pa
ris, almoçou com João Val
gean 7 coru quem trocou idéas 
sobre Victor Hugo; visitou o 
Hospital Brasileiro, onde co
nheceu o Duque e a Gaby; 
jantou com M·me. Bovary em 
companhia do Sr. Epitacio 
Pessoa; visitou '8J Sorbonne, 
onde foi recebido como rei de 
Sião) e, depois de condecorado 
com a Legião de Honra, cruz 
de guerra e outras medalhas e 
cordões, ps;ssou á Inglaterra, 
onde o recebera.m o seu tio ' 
Rot,schild, Sir Charles Stuart, 
Lloyd George, Rainha Victoria: 
e Eduardo VII. 

Deixando a Inglaterra, tomou passagem a 
bordo do "Glasgow", que o conduziu a Ne\v 
York (1), onde se perdeu indo dar com os cos
tados no Far West, onde travou relações com 
\Viliam Farnum, que lhe disse conhecer o Brasil, 
e offereceu-se a recam·bial-o a esse paiz de Pal
meiras, onde chegou em companhia de Julio 
Verne (2) depois de longas e penosaís pere
grinações. 

Pedro II fez ainda uma porção de cousas 
adoraveis: foi honesto: conversou com Victor 
Hugo (3); perpetrou varias sonetos; confiou em 

(1) Nos Estados Unidos foi o monarcha recebido festivamente. 
coincidindo sua chegada com a passagem de uma grande festa nacio
nal - a matança dos negros. 

(2) Este Bugeito é doido. 
(3) Victor Hugo de Jesus foi o fundador da Academia de Le

tras suburbanas e um dos maiores viterinario8 da inquisição. 
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Deodoro; condecorou a Suzana e, por haver ten
tado procla:mara Republica, foi deportado como 
indesejavel, morrendo pouco depois no Velho 
Continente, elle que sempre o fôra. 

A sua estatua em Petropoli~. está atacada de 
elephantiasis. 

Só uma cousa não fez o grande monar
cha durante todo o seu feliz reinado: foi a barba! 





CAPl'rULO XIX 

Guerra do Paraguay-Dumouriez-Mac 
Mahon-Caxias 

Conta uma antiga lenda chaldaica. que, nos 
tempos da pedra lascada, polida e 1apidacla, vivill, 
JlUlna remotà região da Alncrica do Sul, unI poro 
de raça duvidosa, consti tuindo a Mmshorca repu
blicana do Pal'aguay. 

O Paraguay ficava situado entre o pólo Sul 
c o inferno, e a sua historia se perdia nos archi
vos dos Srs. Rocha Pombo, Soza, Magie e outros. 

Depoi~ de varias tentativas de assalto á 
presidPIIcia da republica, o Sr. Xico Salles, antigo 
hrig~lJlte dos arredores de Astorga, desesperado 
dR, "ida, sem ministerio, sem "acca: sem pre!sti
gio, rrsol"cu imigrar para o Sul do planeta, che
gando ás margells de 11Ill rio cRudaloso, que atra
n~SSOll a nado, entrando depois numa região de 
pampa'3 interminaveis, onde se instaUou co.m os 
de sua conlitiva' 

TOlnando posse solelnne dessas terras ferti
lissimas, deu-lhe o Xico Salle.s. o nome de Re
giões do Prata. O rio pu·ssou p-or sua vez 'a, cha
mar-se Rio da Prata. 
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Com a presença do emigrado de Capim 
Branco, desenvolveu-se prodigior:::,anlente, a crea
ção de gado vaCCUill, cavallar, muar, etc. 

E assim a colonia ia tomando um Cllcremen
to consideravel, chegando n1eSlllO a constituir 
um-a nação mais ou menos definida, quando, a 
éras tantas, lhe veio 8C1 encontI'o urna horda de 
indios ferocissinlos, originarios de -:\fatto Grosso, 
sob a chefia do Sr. Azeredo. 

Ao contrario, porém, do que se (\;peruya, 
os íudios f'izeran1, em SlPl Inaioria, btla camara
dageln com os colono", e inauguraram a republi
ca do Paraguay, tendo como capital 2.000 pesos. 

Quando e~m' 753 a. c. subiu ao throno (10 

Brasil o Sr. D. Pedro II, já do Paraguay havialn 
S8 hido duas. tribus constituidas por eJ eillen tos 
colonos e indios que, de modo algUJll, tinham 
querido entrar no caldeamento das duas ra.ças. 
Eram elle,s: a tribu dos platinos, qne se es tahpl(~
ceranl além do Prata com o IlOlTIe de Argentinos; 
e os índios de Matto Grosso, que se instal1nrll1n 
além do Prata, sob a denominação de Urugn.lynS. 

que quer dizer amigos do Brasil. 
Contra esses tres povos teye o TIra'.ii] VH1'i.]:-; 

questões de pequena importancia, ai é qW\ IlO 

anno de 1864, o torpedeamento do Luzíla nin, CEi

Ihan1beque de aHo bordo, veio perturbar a paz 
sul-U1nericana, dando luga.r a uma. luta de 5 
annos, conhecida pelo llólne acacci·1no de Guerra 
do Paraguay. 

Foi esse o maior ftcontecimento dOr5 tempos 
prehistoricos, dada sua influencia na organização 
social, economica e politica. do mundo. 

O heroismo dos brasileiros foi um facto. ha
vendo, embora, quem assegure que o Imperio do 
Brasil levou 5 anIlOS para vencer o Paraguay, a 
esse tempo governado por um parente do senador 
Lopes Gonçalves, um tal Lopez, a quem chamava 
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Solallo, de solanum tuberosa, por ser o caudilho 
parente do parlamentar amazonense. 

Solano Lopez era aSbi.ill uma especie de 
~-'oriano made ás pressas. 

Unico homem do Paraguay que sabia lêr por 
cima., não chegou todavia a saber escrever, mo
tivo porque morreu antes da asslgnatura da paz. 
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Os pOI'lmenores de~sa guerra encontrlün-se 
na ilha do Bom Jesus (J). 

Os promaiores foram ais, seguintes: 
A Retirada da Laguna, no passo do jocotó; 

como todas as retiradas, considerada estrategica, 
porque afinal de contas, Deus é grande, filaS· o 
matto é maior. 

A 11 de Junho houve uma grande batalhLt de 
confetti á rua do Riachuelo, chamada batalha do 
Riachuelo, promovida pelos 8rs. Crissiuma. Filho 
e Almirante Barroso. 

A travessia do rio Passo da Patria, hoje Rio 
COofilprido, e a tomada do Itapirú pelo gÜH8)'al 
Mac-Ma.hon. 

A batalha de tu e o ti, em que se enga1 finha
ram os Srs. Canàido de Figueiredo, Osorto D. E:;
trada e C. Laet. 

A tomada de Curuzú por Dumouriez. 
A passagem de Humaytá, que hoje custa. 

500 réis, ida e volta, na "J ardi'm BotanicQ". 
A notavel commissão Amaro, conrlecol'ada 

COln o despacho de Fhn'!ano: "Dê-se, ma~ que ... 
solitaria". 

O Enéas Lintz esteve em HU1maytá, onde :'ijÍ 

visinho de uma família Diaz, cujos ultimo~) mem
hros morreram em combate, fazendo-lhes aquelle 
clinico a llecrobiographia no "Ultimo Diaz de Hll
maytá" . 

Seguem-se as viclorias de Itororó e r .. ollli'l:; 

Valentinas, obtidas por Von Mackensen. 
F:Ji numa noite de farra que Lopez, num 

cabaret de Corre-Corá, esbanjava champagne ao 
lado de Assumpcion, hespanholila saléro, aven
tureira de El-Passo, - quando o Genern 1. Camara 

(1) A ilha do Bom Jesus é uma região para-disiaca. situada a 
36° a sombra, onde os invalidos da patria VM comer o pão que o diabo 
&maçou e beber agua que o Van Erven canalisou. 
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entrou de s.Jpetão, tomando Assumpcion e l'eee
bendo das mãos de Lo{'ez Uln delsafio rf.II'lllal 
para duelIo'. 

O encontI.:: deu-se na pagina 121 do liyro 
do Sr. Cre,so Bl':lga, cahi~lu'J í,()!H'Z JogíJ ao pri
meiro golpe, motivo por,pH' fi resto eh pagina 
ficou em branco. 

Assim terminou em 1870 a guerra do Pa
raguay, tambem chamada a guerra de 70, com um 
trata.do de paz honrosissimo para o Brasil, que 
alcançou a taça Rio Branco. 

Como facto de nossa historia politica teve a 
guerra do Paraguay varias corusequencias uteis á 
nossa vida economica, intellectual e artística. 

Em primeiro logar forneceu-nos uma col
lecção variadissi,ma da nomes para ruas, praças, 
beccos ou vielas, etc., que, contemplados" com os 
nomes dos heroes do Paraguay, livram-se dos 
trenlendissimos: - D· Umbelina, D. Polixena, Co
ronel Catespero, D. AqueIla, etc. 

Os largolS foram VI'om-ovidos a; praças. 
Oreou a ordem dos Invalidos, congregação 

poderosissima que tem. fornecido ao paiz vultos 
notaveis como Epitacio Pessoa, Medeiros e Albu
querque, Alvarenga Fonseca, Lopes Trovão, Apo
lonia Pinto, Brandão, o Popula,rissimo, Pedro II 
e outros. 

Teve tambelll a guerra do Paraguay a pro
priedade de pertubar annualmente os trabalhos, 
ou melhor, os descanços do Parlamento Nacional, 
com a velha questão do "P"erdoemos a divida do 
Paraguay". 

Deu alguIlB tostões a ganhar aos nossos ar
tistas da tela e da estatuaria. Engrossou os vo
lumes da escassima historia patria. 

HBlO 
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Evitou despezas lual eu tendida s eon1 e,mbai
xadas espeeiaes no Paraguay e finaln18nte forne
ceu aSSUlupto a este capitulo á prova (~e J ob (I) 

O) Job Key Club, foi t.m tribuno violento do tempo de Carlos 
Magno. 

Gil Blas conheceu-o quando vivia cm 01medo, num cstabelf'ci· 
mento de suicidios. Actualmente é proprietario de uma casa de opio. 
situada em uma das paginas da Biblia. Inventou o dominó. 



CAPITULO XX 

Origem da Escravatura - Abolição 

Era no dia 17 vindimario. 
Caim, aquelle h00mem hirsuto, de unhas c 

ambições gigantescas, a.cocorado numa daIS es
carpadas penedias de sua ilha, fixava o olhar si
nistro no Continente, ondc, entre as neyoas da 
\Vesíphalia e os tacõe's de aI'ém Rheno, um 'Seu ir
mão, não ,menos hinsuto e pouco mais anlbicioso, 
trabalhava numa forja infernal, de onde sahiam 
todos os requIntes da frivolidade humana, todos 
os beneficios da, scicncia applicada, todos os chou
riços do Oder e quasi teclas os espiões do planeta. 

Esse homem do Continente era Abel. 
Cai,ffi emprehendia tarnbem ° estabeleci·

menlo do mundo, com uma, infinidado de vanta
gens made ln England, que os homens espertol3 
cios outros paizes compravam e gozavmll ti cu~ta 
do suor dos mais tolos. 

Eram, portanto, concorrentes os dois irlllãos, 
filhos de Adão, macaco distinctissimo, ohra prí
ma da ceramica prehistorica. 

Ambos querianl agradar a Deus - diz a 
Biblia, que é como quelll diz: ambos queriam 
agradar ao commercio do mundo. 
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Quiz, porém, a sorte que as sympathias do 
consumidor se voltassem para 01':3 productos de 
Abel, pondo em falso o prestigio commercial de 
Caim. 

Foi o rastilho da dissidencia entL·c aIS dois 
irmãos. 

Em torno de cada urn delles levantou--se a 
ignobil adhesão das Ivlixõos vadiaJs, que transfor
maram homens da responsabilidade do Sr. Azere
do em partidarios de uma egua de Epson. 

Os allouymos de ambos os lados concorre
ram com o seu apoio numerico, ás vezes valioso. 

E, assim tentando mascarar o rancor de sua::3 
entranhas co-m a hypocrisia diplomatica, esse5 
dois homen~ formidayeis esperavanl, a cada hora, 
UIna lucta de vida ou de morte. 

Caim e seus adeptos, mais descuidados e 
mais numerosos, del5cançavam das fadigas da of
ficina nos Music-Halls das Babylonia-s; Abel e os 
seUl:::, mais previdentes e mais barbaros, alterna
vam o labor da forja com o aperfeiçoamento dos 
militares, esses pobres mascarados que a. arislo·· 
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cracia dos egolatras arranca a prosperidade paci
fica das fabricas e das lavouras, para induzil-os a 
matar, a matar os seus irmãos, não com a cora
ge.fi barbara dos gladiadorcB romanos, não com 
a audacia inconscienh dos leões, mas com a per
fidia, com a trincheira, com o bloqueio, como 
costumam fazer os chacaes, as serpentes e os 
trahidores, artificiosamente, traiçoeiramente. 

Rebentou a lucta· 
Abel aggrediu COlU precipitação; Caim limi

tou-se á defeza, vencendo o irmão pelo cansaço. 
Abel cahiu aniquilado, arquejante; Caim 

triumphára. De braço~ cruzados, exhibindo-se ao 
mundo, conteluplava 11 agonia de seu irmão que 
lhe pediu agua. Foi-lhe negada a agua. 

Abel pede agua pela segunda vez; deram
lhe uma esponja com fel. Quwsi lmorto o vencido 
pede agua pela terceira vez, e Caim, em nome da 
Givilisação, dá-lhe o liro chalmado (Santo Deus) 
tiro de Mlserioordia, (corresponde ao chá da 
meia noite) . 

Mais um estertor e Abel morria, para tomar H 

personalidade sympathiea que a Biblia de todos 
0!5 tempos engrandece e enthroniza no altar dos 
coitados. 

Procure·mos Caim. 
Este, desfigurado, livido, enregelado na he

diondez de sua victoria, olh::wa para Portugal, 
com medo de que algunl Guerra Junqueiro lhe 
mandasse ao encontro aquelle mesmo gigante 
que fez Judas Iscariote passar um máu quarto 
d'hora. 

Era um receio inutil, commentou a Civiliza
ção, essa Imperia mythica, bode expiatorio dos 
imperialistas alarves, -- era um receio inutil ; 
hoj e os gigantes, cançado!S, envelhecidos e 
desamparados, têm tanto prestigio quanto o Sr. 
Lopes Trovão, e já não andam a caçar Judas, Ja-
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valis e Pilatos pelas florestas, em cuj os caminhos 
macadamisados 06 Benz e os Fords desafiam 
qualquer re,morso. 

Esse argumento da Civilisação, pouco ou 
nada impressionou Caim, que, allucinado fugiu 
pelo mundo fóra, indo esbarrar nUilla barraca de 
touriste, em pleno de!serto da Armenia. Esprei
tando por uma fresta, poude vêr e ouvir o que 
nella se passav; dois hOlnens discutiam foot- balI. 

Um deles era o SI'. Cicero Seabra, inventor 
do elixir da juventude; o outro era Cham, anti
diluviano illustre, compadre de Lopes rrrovão, e 
jnventor do azeite e vinagre· 

A discussão creseia em caIar e diminuia em 
polidez. Pareciam oradores no Congresso Nacional 

Ao 2° haU-time o Cicero, furioso, apanhando 
um garraJfão que lhe estava ao alcance, arremes
sou-o sobre o pobre adversario. 

GoaI! 
Garrafão espatifado e Cham encharcado 

dum liquido escuro que instantaneamente o co-
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loriu de preto, da côr dos bigodes do Dr. Cícero 
Seabra. 

Este, apavorado, temendo qualquer reacção 
foi tratando de pôr o pello a salvo e fugiu com 
rumo ignorado. 

CairIl entrou erll seena, isto é, na barraca. 
Encontra UUl preto: era Charn. O filho de 

Noé contou-lhe '5ua odvsséa desde a Arca até a 
barraca: o diluvio terr;-ünúra, Noé despedira -o, 
sem lhe pagar os salarios,motiYo porque e11e, 
Charll, andava pelo mundo á pl'ocura (~e erllprego; 
lentára vil' para o Brasil, onde poria um anllUIl
cio no Jornal do pobr8 coitadinho do s.r. Fer
nando, incnlcando -se "oraculo de Delphos": luas 
para que, si a clínica cio Sr.' Mncio rreixeira não 
admi t tia concorrentes? Desistira. 

Urna idéa estourou no hestunto de Caim: 
algemou o pobre Charn e levou-o para o Egypto 
onde o vendeu a Tutmoses, tio do Sr. II. Moses e 
roi da 154 dynastia. 

Cairn Inoutou em Memphis urna casa de jogo 
do bicho; luas, urneaçado pela,.5 10 pragas, fugiu 
para o Brasil, onde fundou a cOlupanhia tele
phonica. 

Veiu a dominação persa no Egypto, e COill 
ella a quéda de Memphis e a nlorte de Psmnrne
tico III, successor de Tutmoses; pola 2a vez ficou 
Cham 5el11 dono. Passa por lá, nessa occasião, o 
Dr. Bruno Lobo, que i3 cOllsultar José do Egypto 
sobre as tres pragas publicas, a lagarta rosa e o 
sorteio militar. 

Encontrando o Egypto ern desordem o Sr. 
Bruno Lobo voltou ao Drasil. trazendo em ~'" la 
compallhia o pobre Chanl, que aqui chegoE :~a 
dura condição de escra"o. 

E assim começou a vigorar o a.proveitamen
to do trabalho servil com fi instituição do captl
veiro dos negros· 

John Bull cheirou e rosnou. 
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A Inglaterra, partidaria ferrenha da escra
vatura branca, viu no ir'anco dos africanos o des
povoamento de suas colonias actuaes .e provaveis, 
na tentadora extenção do Continente Negro, o 
que trazia ao imperialhHno illglez a crise de bra- . 
ços servis, que deviam alimentar os tentaculo·g da 
Metropole. 

O almirantado britaunico arregimen lau no 
oceano os seus odiosos cães de fila .. 

Organizaram -.se os cruzeiros. 
Emquan to tudo isso se passava nos circulas 

da ambição e do mercantilismo, o portuguez, do
miciliado no Brasil, trabalhava insemüvelInente 
para a extincção do captiveiro, e, muito sensivel
mente, pelo esmaecimcnto da pretidão da raça 
preta. 

Não roubemos o ·triumpho que cabe á força 
de Uln bi-natural, para aUribuil-o ao romantisnlo 
piegas de meia duzia de letrados ou ao bate
bocca ignobil de descOJtlentes alarves. 

Joaquim Nabuco, Ruy Barbosa, José do Pa
trocínio, Clapp, JoaquiIn Serra, Rebouças: Gus
mão Lobo, Ennes de Souza, nada teriam conse
guido, com iInpalpabilidade de suas bôas inten
ÇÕC6, si não fôra. o argumento formidavel do pen
dor do Sr. ManoeI da Venda pela Flauzina, nutrida 
jaboticaba, mucama dengosa, nos tempos moder
nos pro.movida a melindrosa. E' esta: a opinião de 
Gil Blaz. 

A abolição da escravatura não foi ob~a do 
morteiro britannico, nem da Princeza Isabel; Ruy 
Barbosa, o Mestre, era; ainda muito novo quando 
nppellou para a verdadeira Redem pt.ora, a von
tade impessoal da Patria. 

A abolição no Brasil foi o resultado dos 
amores dos Manoeis pelas Flauzinas, a abolição 
foi, a um tempo, a causa da quéda de Cotegipe e 
a verdadeira mãe da mulata. 
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Uma base lSolidissima desse racioClnlO está 
na escala que o 1110vimento abolicionista fez, 
pela lei do ventre livre. (1) 

E' ainda um dos a~pectos da gra.dação de 
uma grande lei natura]: 1° Lei do v~ntre livre; 2° 
Abolição, que é como quem diz: 10 Conservação 
da especie; 2 0 Conservação do individuo, admit
tindo-se a ordem crescente de reivindicações. 

A abolição não foi pois a elna.Jlcipação dos 
pretos, mas simplesmente a emancipação das 
pretas. 

Todavia, de un1 modo ou de outro, estavam 
investidos na e'spinhosbsima fUllcção de cidadãos 
li\TeS todos os descendente de Cham, que povo·a.
ram a Bahia, o Cattete, e chegaram mesmo a fa
zer sua época no Itamaraty. 

(1) Ventre Livre - medicamento moderno efficassissimo contra 
o contrario; póde ser substituído por: 

Uso Interno 
Cascara Sagrada 0,10 
Sal de Vichy 0,28 

Em 1 capsula m. 12 
Tomar 1 em cada refeição. 

(Nicolau Cianeio). 





CAPITULO XXI 

A Republica 

A Republica do Brasil foi feita 
antes do almoço. 

EÇA DE QUEIROZ. 

A "Republica brasileira foi proclamada por 
D. Quixote de la Mancha, a 15 de Novembro de 
1899, sob a fórma de anarchia constitucional re
presentativa. 

Nação da An1erica Latina, o Brasil não pre
tendia fazer excepção á desordeim costnmeir~ das 
colonias sul-americanas 

Termilnára a guerra do Paraguay; nascera e 
morrera o movimento aholicionista; era preciso. 
portanto, Uln novo motivo para agitação deste 
paiz de pB"maceira e Lr' ~a forra. 

O Brasil tornava-se ';.iada vez :flalS insipido ~ 
as harbas de Pedro II continuaVaIll no mesmo 
:;".;:H'; o bacharelis;mo vt"wborrhagic J continuava 
a ;)5.0 e laranja, sem esprfêlnça de pr-(Imotorias e 
ordt'a's cavações; o exe''':~ ii, ° e a ma~'lIlha inquieta:
vmü-se com 9 idéa dt) comE-r &e,m trabalhar; os 
jornaes sentiam a faHa do escandalo, do sen
sacional. 
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Só havia um recurso - a Republica· Mas, 
que diabo vinha a ser republica? perguntav8.J o 
Brasil a si mesmo, apa vorad<;> COIU a idéa mettida 
de sopetão na densidade de sua incultura. 

Que viria a ser Republica? 
Era esta a pergunta do burguez, do lavrador J 

do Brasil, em summa. 
Conheciam-na os estudantes pobres, qua 

não podialu morar em holeilS; c-ónheciam-na ain ~ 
da os Srs. Ruy Barbosa, Benjamin Constant, 
Quintino e mais ningnem. 

Entretanto, era mister aproveit,al-a justa
nlente emquanto o Brasil ignorasse sua signifi
cação, porque a consciencia das cousas e a pers
picacia foram - sempre os peiores inimigos do 
conto do vig-ario. 

A Republica era pedida nas facções, nos 
clubs, nos botequins, nos quarteis, e até illes!ll0 
no Paço, onde um velho bohemio já estava fa:rto 
de condecorar Gê-Acayabas e de visitar escolas 
de tico -tico. 

Só havia um oPPobicionisla á nova idéa: .era 
o bom-senso, o ·estupido bom-senso: 

E~ste velho conservador receiava muito da 
sorte e da honra de UlYla joven estouvada, a Re
publica, entregue a uma rapaziada cheia de mo
cidade, de iUlprevidencia, de estroinice. 

Leyantou-s·e, então} a barreira contra os 
pretendentes á Republioa. 

O Brasil, com a sua tendencia indolica a 
idolatrar abstracções, sentia já uma accentuada 
sympathia pela Republie3., m·eSilliO sem a compre
hender, COlTIO ainda ha pouco mostrou grande en
thusiasulo pela Causa da Civilisação, como se elle, 
pobre Brasil, comprehendesse o que vem a ser a 
civilisação. 

(Hoj e já alguem conseguiu saber que a ci
vilisação quer dizer imperialismo, carrancis,mo 
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dos prepotentes, democracia das -metralhadoras, 
sequestro de navios mercantes e impostos exag
gerados sobre productns de nações ingenuas.) 

Veiu a campanh.'l jornalística, e, com e11a, 
os formidaveis periodo . ., de cimento armado, do 
Sr. Ruy Barbosa, fortes como a convicção, be110s 
como elles mesmos.; surgiram os .meetings, em 
que Lucas do Prado apregoava coisas admiraveis 
sobre os principias da Democracia. 

Era preciso libertar a Republica dos grilhões 
conservadores dos Ouro Preto. 

Era urgente tirar a Republica das garras dos 
tyranos! Pobre Republica! 

Taes lamentações chegaram aos. ouvidos de 
um hespanhol maluco, defensor de donzellas op
primidas ou mesmo desopprimidas. 

Era D. Quixote de la Mancha, ornais valiente 
cava11eiro andante de todas Rs Hespanhas, de to
dos os tempos, de todos os idiotas. 

Cavagando o rocinonte e seguido de seu es
cudeiro, investiu o heroe contra o quartel-ge.neral, 
na madrugad·a: de 15 de Novembro de 1889. (1) 

Lá es-taria, pensou D. Quixote" estiolada 
numa horrenda masmorra, uma languid,a don
zella de cabellos louros e semblante de morphi
nomana soffredora, com as competentes olheiras, 
ajoelhad·a; deante da Liberdade, rezando 81S pre
ces de Vergniaud, na grandeza espiritual do mar
tyrio, deste martyrio inevitavel que Lamartine 
teve vontade de chamar baptismo das idéas novas! 

Tudo isso fervilhava no miolo do cavalleiro; 
era preciso agir; libertai-a do tyranno e entre
gaI-a ao povo brasileiro, entregaI-a salva e 
virgem! 

E a'ssim inves·tiu D. Quixote contra o quar
tel-general em que ella via, não um pardieiro 

(1) Milhar cabul08o, causa da neurasthenia do Sr. Raymundo 
de Miranda. 
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conventiforme e ameaça.dor, mas um castello da 
Westphalia, que algum eleitor do Palatino cons
truira no Campo de Sant' Anna. 

Entrou sem difficuldade. 
Ficou aparvalhado. . 
Numa grande sala, mobiliada á Luiz XV, 

uma sucia de velhos debochados e fedelhos es
troinas bebiam e cantavam numa orgia infernal 
os mais repinicados maxixes e can-cans. 

Havia tambem uma mulher semi-núa, de 
cigarro no canto da bocca, typo caracteristico de 
divette de Montmartre. 

A belleza pouco delicada das feições t.ra
hiam, sob as sed'as e j oias, a sua origem nItra de
mocratica. 

Era morena, ardente, robusta, e usava um 
barrete phrygio. 

Tinha o 'salero da hespanhola, la jovialidade 
da franceza e o commodismo da americana. 

D. Quixote não ousou penetrar na sala, pois 
não podi'R enfrentar aquelles piratas de casaca, 
com a sua armadura mais cascud a e mais pesada 
que a roupa do senador Lopes Gonçalves. 

Escondeu-se num reposteiro; Sancho imi
tou-o; mas o reposteiro não era reposff\iro e sim 
o paletot do Sr. Oliveira Lirna, que senfinrl o ro
çar-lhe nas ilhargas a lança do cavaIleiro vol
tou-se, e, dando de cara com o intrnzo, quiz pro
te's.tar; D. Quixote de joelhos acalmou-lhe o animo 
e ambos entraram em bôa camaradagem. 

Começou o cavalleiro a indagar, do novo 
amigo, os nomes dos taes personr·'lgens. 

AqueIle, respondeu Oliveira Lima, é Ver
gniaud: apaixonado peja Republica, tirou-a da 
poeira das abstracções, 1'el-l:1 senhora, deu-lhe e:.'3-

tado, lançou-a; elIa hoje despreza-o, cleixando-o 
morrer quasi nú, depois de Uln julgamento ultra
latino. Aquelle outro é Mirabeau, ,aguia e bom-
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ViVUllt; fez lambem u côrte li Republica, conse
guindo exploraI-a sem que ella désse por isso, 
teve a habilidade de morrer na hora. 

AqueIle acolá é li. Pedro II: adnüra intima
meute a Republica) mus adnlÍra-a de Ulll nlOdo 
sincero, não se expande para guardar as conve
nicncias; tel-a-ia talvez desposado si ella tive.sse 
outra conducfa e se (;]le não fosse casndo cnm 
uma senhora ciumentissima, a Monarchia, nota
yel pela honestidade e pella 'S.ensaboria. 

Aquelle outro lá é ° visconde de Ouro Preto, 
estadista arguto; conhece o fraco do iInperador 
e yjgia-o; odeia a republica; é um espião de 
D. Monarchia, nos passos do monarcha. 

Jurüo delle está Robespierre, neur,astheuico, 
yolunlarioso, atacado de bôas intenções. 

- E a mulher? indaga D. Quixote. (1) 
.- A mulher é a Republica. 
- ? !? !? 
Havia ainda outros personagens llICHOS 

110 laveis. 
D. Quixote cxpoz 1él0 Sr. Oliveira Lilna :-:8U 

intento; este fez-lhe vêr que llão sc dava co,m a 
Hepublica, mas havia um amigo commurn
Deodoro. 

Entretanto não foi preciso. 
No Inesmo momento a mulher, notando u 

elnlo de Mambrino por traz cIo hombro do Sr. Oli
,"eira Lima, veiu até á po rÍl.:J. , oncIe, com agradavel 
espanto, encontrou D. Quixote. 

Aquella figura lencIaria encheu-lhe a alma 
l'omantica e piegas de Ullla paixão extf'i3vagalll.e e 
bohemia. 

(1) Don Qt.ixote de la Mancha nasceu em 1618, no Rio de 
Janeiro. Foi um d03 vultos mais frcquentes na Historia dos Homens' 
teve varios apostolos, entre os quaes Herodes, Mucio Scevola. Napoleão' 
Alexandre, Aníbal, Frederico II. D' Annunzio, Carranza e outros. • 
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D. Quixote tremeu, tremeu, e não queclnrm 
silencioso se ella nã·o o animasse COil1 uma bafo
rada de fumo em plena eara. 

Des,pedindo-se friamente de seus convivas, 
deu o braço a D. Quixote, que a trouxe á presença 
do povo brasileiro, dizendo: 

- Povo amig,o! 
Está cumprida a minha missão. Ahi tendes a 

Republica, que tanto reclamaveis; e eu só lastimo 
não vol-a ter podido entregar como pretendia: 

Salva e vilrgem! 
E o povo: 
- "Oh! Ainda que fosse ... " 
Viva a. Republica 1 



CAPl'TULO XXII 

Julgamento de Pedro II 

Quando, em 1821, a morte de Napoleão au
torisava ° Sr. D. João Ce'S.to 6.! voltar para a 
Europa, ficou a Pellmeirolandia á mercê de um 
fedelho régio, que, por qualquer circumstancia 
de meio e de occasião, cheg,ou a ser o Sr. D. P'e
dro I. 

No dia 7 de Setembro de 1822 via-se .este 
cidadão incumbido de crear e educar um c,aboclo 
opilado, que aparentava pouca edade e se dizia 
filho de Pedro Alvares Cabral com as eorrent.es 
oceanioo:s. 

Tendo sido Pedro I obrigado a fugir para a 
Europa, deixou ordens para que o indio fosse en
tregue á professora Haltro; a isso, porém, se 
oppoz um filho que o monarcha fugitivo deixára 
na gal:m,eirolandia, e que se tornára amigo e pro
tector do indio. 

O príncipe, que veiu a ser o Sr. D. Pedro II, 
tomou a seu cargo a educação do caboclo, mani
festando sempre pelo pupilo um especial carinho. 

ES1se caboclo era o - BRASIL. 
HBll 



-162- . 

Pedro II conseguira transfor'mar a Palmei
rolandia (1) em uma fazenda mais ou mcnos or
ganisada - a monarchia. 

Educado na fazenda, sob a influencia da no
hreza antiga, o Bra'sil era o que s·e póde chall1ar 
um bom rapaz. 

E foi nesse estado de e's.pirito que elle co
nheceu casualmente um grupo de bohe,mios in
corrigiveis, como Benjamin Constant, Canlillo 
Desmoulins, Lopes Trovão, St. Just, QUÍntino 
e outros. 

A eloquencia: de'5ses malucos consegui li Clll

basbacar o almofadinha cont.ando-Ihe cousas 
extraordinarias. 

Falavam os bohemios sobre uma grande ci
dade chamada Babylonia das Idéas novas, não 
muito longe dalli, onde havia entre oukas cau
sais notaveis um cabaret elegantissimo, o Cabaret 
da Li berdade. 

(1) Nome que se deveria dar ao Brasil, por lembrança do 
Sr. Felinto d' Almeida. 
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A estrella era a Republic'9, divetle de MOllt
m,artre, mulher bella, espirituosa e' sobretudo ... 
camarada. ' 

rrudo isso mettido a secco no miolo do Bra
sil atordoava-o, malI"avilhava-o, seduzia-o. 

Já estava farto da ouvir fallar em honesti
dade: moral civica, altrui's,mo e outras velharias, 
prégadas pelo seu tutor, embora atrayés de ~uita 
bondade e de muita barba. 

E se fugisse com os bohemios? 
Não pensou muito. 
Na madrugada de 15 de Noven1bro de 11889, 

tleixava o Brasil a casa paterna, a paz hone'sta da 
provincia, para ir perder-se, com toda sua inge
nuidade e inexperiencia, no torvelinho das Idéas 
N ovas, onde a \'irtude republicana, a anarchia dos 
desequilibrados, a democracia christã e o maxi
ffinlismo do's analphahelos agitam-se e acotove
laIn-se intimam1ent.e, com os transeuntes dos 
bouleva,rds, nas babylonias da civilisação! 

Pobre rapaz! 
Mal saltára da Central, preenchida a forma

lidade do conto do vigario, deu de cara C0111 a 
Hopublica de braços com D. Quixote, pa'6seando 
no campo de Sant'Anna. 

Estava perdido. 
Começou a série de farras republicanas, eIn 

que o Brasil invariavelmente bancava o coronel. 
U fi bello dia, passando o Brasil por perto 

de um tribunal, leu li porta a seguinte cartaz: 

HOJE - William Farnum - HOJE 
Super-cavação da Fax 

Julgamento de Pedro II 
Em beneficio da Cruz Amarella Siberiana! 

Entrou. 
No ecran, um soldado americano beijava 

uma Madge qualquer. 
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o quadro foi escurecendo e appareceu unla 
bandeira americana, tl'cnlulando COIU elegancia 
para terminar um filIn-extra, que acaLava casando. 

Começou o segundo filmo 
Numa grande me~a, em fórmn de ferradura 

(synlholica) estava reunido o conselho de se11-
teuça que devia julgar o ex-imperador do Brasil. 

Os membros desse c0118elho tinham o di
reito da palavra. 

Era o Juiz-a Historia; accusador publico
a Republica; advogado da defesa - o Bom 
senso. (1) 

Do conselho de sen Lença fazianl pa-rt.e: 
M. Larnartine, Rio Branco, Napoleão, Me

deiros e Albuquerque, Clem'enceau, Lloyd Geor
ge, Danton, Brokdof'f Ratzan. Alfredo Ellis, \Vil
san, Lopes Gonçalves, :VIarat, COllselheiro Acca
cio e J éca-Tatú. 

A Republica, nunla tremenda reS'~aca, tendo 
á tribuna um calix de Fokinlc falava com alguma 
eloquencia: - em suas palayras !la yia qualquer 
magoa filaI escondida. 

Conhecera o accusado, dizia eUa, eill casa 
de Victo:r. Hugo, onde se encontraram muitas 
vezes. 

A principio o mOJlarcha teve por ella UIna 
incIíffel'cnça patente-; d(lp9is COfilCÇOU a pl'estar
lhe certa attenção, quaIldo '~oube que e11a des
cendia cm linha recta de Rousseau, Diderot e 
outros titulares do Pensamento. 

Creou então por ella nUla extraordinaría 
admiração; fez-lhe sinceras con fidencias; pedin
do-lhe sempre muiita rf~SerYa, lembrando-lhe que 
era casado, e deixára a mulher na America 
do Sul. 

(1) Personagem lenda rio, obra prima do talento humano. Serve 
para representar o senso de cada imb~ciJ, perante si mesmo_ Em todas 
as co!lectividades humanas os homsenso são diversissimos, tendo um unico 
ponto eommum: a consciencia de que o senso do outro não é o 
bomsenso. 
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Muitas vezes, debaixo do caramanchão da 
casa de Victor Hugo, ~)assaram huras idéaes; de 
uma feita a rapar:ga pOz o barrete phrygio na 
cabeça do ln 'lJélrcha; este s()rriu~ rlepoi:3 f'mpalli
deceu; lemb!'/lra-se de Luiz XVI. 

Ella, por sua vez, tinha seu fT'i:lCC pela pel'
'~.onalidade du :m jJeJ'ador. 

Uma occ,u:::ião recebera eIl1 Paeis lJ}llol carta 
de José do Patrocinio, pedindo-lhe que jnnui~6e 
junto ao IlloH'uc:ha, em favor do abolicionismo. 

Foi attendida. 
Tempos df'pois, ella, dizia tristemente. en

veredou por mau caminho, guiada por '1arat, 
Robespicl'l'C, J oUl'dan e outros; teve diverso3 
amantes, bons e Ináus, que eln seu nome assassi
nardlll rcis, trucidaram religio'300s e acabaram 
por devorarem-se uns aos outros' 

Sahiu de Paris; correu quasi todo o mundo, 
dcslruindo thronos, libertando escravos, casti
gando despotas, protegendo velhacos; tudo isso 
inconscientemente, mal comprehendida. 

Chegou á terra de Pedro Alvares Cabral e 
das palIneiras; reconheceu no accusado o seu ve
lho calnarada, ma'3 respeitou-lhe a posição. 

rrorllou-se amant~ de Quintino, Benjamin 
Constaut, Ruy e Lopes Trovão; estes apre·senta
ram-lhc um moço de familia, que ficou sendo o 
coronel do grupo. 

Soube mais t8Jrde que esse papalvo era pu
pillo de Pedro II. 

Horrorizou-se. 
Concluiu declarando que, não tendo ella 

meios, pelo,:; motivos referidos, nenl força m.oral 
para accusar um homem honesto; sendo agora 
uma mulher vulgar de Montmartre, - queria 
ainda conservar alguns sentimentos mais delica
dos, abandonando os republicanos que ali e!sta
vam, e voltando para junto de seus RYÓS, a essa 
hora bem longe do homens. Sahiu. 
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Foi substituida pela ANARCHIA. 
Recomeçou a accusação. 
A nova accusadora, a Anarchia, lavadeira de 

grande talento, mulher de Santer1re, começou por 
passar uma substanciosa descompostura no Sr. 
Aurelino Leal, por haver elsto fechado o Centro 
CosulOpolit'aj e, depois de varia'5. divaga.çõe6 sobre 
a Saude, a Russia e o morro da Favella, reuniu fi 

tlccusação no seguinte: 
Hesponsabilise-se o S,r. Pedro de Alcanbra 

por cinco delictos, fi sE,ber: 
1° - Ser im

pel"udor. 
2° - Ser ho

ne'sto. 
3° - Ser eru

dito. (1) 
4° - Ser ,'0-

publicano. 
50-Ser poeta. 
Pediu para o 

julgamiento o 0ri
terio do trihunal 
Mailla!rd; n ii o 
apres·entava pro
vas das aCCllsa
ções que fazia, 
por serem e8 tas 
publieas e nota

rias; não havia estudado os autols. do processó por 
não saber lêr nem escrever. 

Bebeu o resto da ge.nebra que a Republica 
havia deixado, cuspinhou a tribuna, e Isahiu numa 
rabanada á Tenardier. 

(1) Na opinião do Sr. P. Pinto, Pedro segundo não foi um ho
mem erudito. O grande therapeuta só considera en.dito o homem que 
conhece línguas orientaes e moedas antigas, isto é, o Sr. João do IUo 
e o Sr. Modesto Leal. 
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o Sr' Alfredo Ellls não aparteou. 
Teve inido a defesa. 
O bomsenso falava pouco e bom. 
Tinha o criterio de Sanch'Ü Pança, a ·sole

mnidade do conselheiro Accacio,a experiencia 
de Ashaverus e o prestigio do Sr. Evaristo de 
Moraes. 

Não era embaraçado nem rhetorico. 
Conleçou a justificar: 
PriIneira accusação - Ser imperador. 
Não era um crime, era uma fatalidade. Um 

hOlHem que se cha·masse D. Pedro II só podia ·ser 
Ílnperador, mórmelllte sendo Hlho provavel de 
Pedro I. 

O Sr. Alfredo Ellis - Esse motivo não o jus
tifica; podia ter renunciado ao throno e procla
filado a Republica. 

O orador - Podia, concordo ;m,as, por me
lhor que seja uma idéa nova, principalmente em 
politica, depende, para vencer, da trahição a exis
tente. D. Pedro II ... 

O Sr. Murat. - D. Pedro II não, Pedro Ba
nana. 

O orador - D. Pedro, s.egundo penso, não 
abraçou a Republica para não trahir o regimen 
que lhe coube por destino, e que confiava nelle. 
Adherir á Republica após a proclamação, ou mes
mo na vespera do dia 15, s'eria uma trahição. 

Passemos ao 2° delicto - Ser honesto. Não 
é ulI! crime, é um vicio de indole; o accusado não 
era bom observad.or, pois devia ter vi'sto que, por 
ser honesto, foi Ohristo pregado numa cruz e 
pintado pelo Sr. Augusto P'etit; por ser honesta 
roi Peneloppe condemllada a inspirar sandices a 
poetas de meia tijela; por 'S.er honesto veiu o pre
sidente Garcia Moreno esbarrar nesta pagina. 

E, apesar de tudo iss,o, o accusado foi ho
nesto' 
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Se não fôra por certo não seria hoj e tão 
bemquistoquanto o Sr. Chico SaUes ou o Sr. 
Mirabeau. 

O Sr. Rio Branco - Muito bem. 
O orador - Vej amos a 3a accusação: ser 

erudito. A erudição não é, positiv'amente, um 
crime, é, quando muito, uma triste mania; nunca 
a cultura logrou os postos governamentaes. O Sr. 
Ruy Barbosa é candidato vitalicio á presidencia 
da Republica e, entretanto, o Sr. Bressane é m-em
bro do parlam-ento nacional, o que não admira 
porque Incitatus foi senador romano. A cultura 
foi o maior defeito de Pedro II. 

O Sr. Pires Ferreira - E' o meu defeito. 
O orador - 4° d3licto j s'er republicano. Não 

chega a ser um crime; seria, quando muito, uma 
contravenção, por ser o accusado imperador. 

M'ais uma vez provou elle não ser observa
dor, pois, por ser republicano, o Sr. Lopes Tro
vão virou fossil e foi condemnado a dar co.nsul
tas no Garnier; por Sf~rem republicanos foram 
decapitados 21 girondinos notaveis, 3 ou 4 Mmes. 
Rolands e uma infinidade de visionarias; mas a 
Republica, com a cachaça e o jornalismo, é um 
dos vicios mais pertinazes. 

O Sr. Sampaio Ferraz - Apoiadissimo. (1) 
acho deliciosa a inclusão da cachaça no assumpto. 

O orador - 5a accusação: ser poeta:. 
N esse ponto pouco póde fazer a d'efesa, foi 

realmente um crime 13 talvez o unico perpetrado 
pelo meu constituinte' Commetteu de facto va
rias -sonetos. M'8s-mo assim a bagagem litteraria 
do ex-imperador não é tão criminosa que chegue 
a condemnal-o á Academia de Lettras. Merecerá, 
quando muito, a Suburbana. 

(1) o Quadrado da hypothenusa de um trian~ulo rectaneulo , 
eguaJ a BODU'lla dos Quadrados dos Cutel08r 
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o Sr. Almachio Diniz - A primeira vaga é 
lninha! 

O Sr. V. Hugo de Jesus - E' minha; foi mi
nha a idéa! 

O orador - Nada mais tenho a dizer em 
favor do meu constituinte, cuja vida publica col
loco nas mãos da hi-storia para que ella o julgue 
sem interferencia do conselho de sentença. 

O Sr. Lamartine - Está bem arranjado, se 
não metter uns pistolões. 

O Sr. Rocha Pombo - Não é tanto assim ... 
O orador - Tenho concluido. 
O conselheiro Accacio - M uitissimo bem; 

esta ultima phrase abarrota-me. 
Toma a palavra o conselheiro Accacio, advo

gado da Monarchia: 
- Senhores do conselho de sentença: 
Do alto desta pyramide 40 seculos vos con

templam! 
O Sr. Napoleão - Muito bem! 
O orador - O Brasil espera que cada um 

cumpra o seu dever! 
O Sr. Barão de Amazonas - Apoiado. 
O Sr. Medeiros e Albuquerque - Dinheiro 

haja, Sr. Barão. 
O orador - O Direito é mais precioso do 

que a paz! 
O Sr· Wilson -" All righ t. 
O Sr. Lopes Gonçalves - Não é isso que 

reza o direito constitucional americano. 
O orador - Tenho finalizado. 
Começou o julgamento. Como não houvesse 

codigo penal, cada um dos jurados do conselho 
de sentença apresentaria a sua declaração de 
voto, alvitrando a penalidade. 

(1) A nota acima não tem absolutamente ligação alguma com o 
texto e ~oi lançada para apoquentar a paciencia do leitor. 
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o Sr. Lamartine - Voto pela absolvição 
com banda de musica e retrato a oleo. 

O Sr. Wilson - Eu subscrevo qualquer voto. 
O Sr. Jéca-Tatú - E eu lambem. 
O Sr. LIOyd George - Voto pela expulsão ua 

familia imperial para Santa Helella ou para 
Londres. 

O Sr. IIrokdoff Ratzau (num requinte de 
maldade) - Em navio do Lloyd. 

O Sr. Clemenceau - Ficando o IHl\'iu em 
poder da França. 

O Sr. Graça Aranha - Mui to bem· 
Irritado com tamanha desordem de idéas. a 

Historia assume o poder absoluto do julgamento 
e condemna a ré ás tres penas segllin~os : '10, 
viajar em navio do Lloyd; 20

, installar HIll tele
phone na residencia do réo; 30, lnetter IlIll(l bala 
na cabeça: D. Pedro tinha a vocação do luartyriu 
e optou pela prirn,eira pena . 
. . -.~ ............................................ . 

o Brasil, que dormira durante todo o pro
cesso ,aeol'dou aparvalhado, tonto, e dando eOill 
os olhos no Sr. Raymundo de Miranda, indagou, 
meehanieamente: 

- Que bicho deu? E o Sr. Raynlundo:
Deodoro. 



Primeiros tempos da Republica 

Com a morte de D. Pedro II, em consequen
cia de uma viagem em navio do Lloyd, estava 
definitivamente victorio5o o novo regimen, mas 
não terminado o martyrologio do velho monar·· 
cha, pois ainda pensavam em trazer seu corpo 
pa.ra o Brasil. .. no mesmo vapor. 

Por esse tempo tiveram inicio as ordens do 
go\'erno provisorio: o primeiro acto republicano 
foi o arrancamento das armas imperiaes dos res
posteiros verdes da burocracia e sua substituição 
pelo emblema da Republica, extensiva, essa me· 
dida. salvadora, ao gradil da Praça da Republica; 
surgiram, ta'mbem, no mesmo dia, os se110s pos
taes, os enveloppes timbrados, 03 desfalques e as 
adhcsões dos membros do cordão carnavalesco 
Sentinellas do vencedor. 

Eça de Queiroz commentou o facto. 
Deodoro, que se não vira jámais em, taes 

funduras, viera dar com O'S burguezissinl0s costa
dos na presidencia dessa admiravel republica. 
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]\tlilitar da paz, de natur:.ll ordeiro e CUl1SÜl'

yador, considerava-se na sua pureza cl'alIna () rel 
do Brasil, e, quenl sabe, talvez tivc~se llleSlIlO 
pensado no dia glorioso de sua eOI'oação eOIll o 
nome de D. l\1anoel I, o mareehalissiul0. 

Benjamin Constant foi o seu desrn111cha pra
zer, advertindo-lhe de que na republica, não havia 

reis, ti não SCI' C01TI 

R nlaiusculo, como 
llO "l). Quixote". 

Deoeloro s u ,c
cumbiu; sentiu-se 
diminuído na sua 
autoridade. 

Por es~a expli
cação cahiu Dcnja
lnin COllstant no 
desagrado do che
fe, pedindo, incon
tinenti, a sua de
nüssão. 

O golpe de Esta
do (1) foi ainda uma tentativa de absorp9ão de 
püderes, posta em pratica por Deodoro; não pe
gou, e o resultado foi a renuncia. 

Convocada uma assolnbléa constituinte, ess!:! 
houve por bem copiar a carta constitucional dos 
Estados Unidos, excepto ao que se refere ao Iyn
chamento dos negros. 

Após a abdica.ção de Deodoro, subiu ao thro
no do Brasil um cabra sarado - Floria:Qo Pei
xoto, homenl de peso e rnuito grosso para pi
lherias. 

(1) Farra memoravel, perpetrada por Napoleão Bonaparte, em 
18 brumario. Pau d'agua insaciavel, o aventureiro corso, não podendo 
satisfazer as suas idéas depois de 7 boras, dissolveI:.' o parlamento e ... 
bebeu. 

Diz o Sr. Pedro Couto que aos 7 annos de idade, em companhia 
de Deodoro, brincára de golpe de estado - isso em 1835. 
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Esse homem cxl;:'üordinario, que em vida 
conseguiu governar o Brasil; que rompeu com 
Portugal, ameaçou a Inglaterra, deportou o Seabra 
e se chamou o marechal de ferro ~ depois de 
r110rto foi barbaralncllte espetado numa praça 
publica, COln uma lnulher ameaçadora, desfral
dando-lhe sobre a cabeça uma bandeira de bron
ze,sinistra C01110 "uma nuvem que os ares 
escurece)) . 

Lá está Flo-
riano [ 

Decidida.mente 
não vale a pena 
ser-se heroe nes~ 
te paiz. 

Sahe um mor
tal, ou mesmo 
um immortal da 
pasmaceira d o 
jogo Ido bicho, 
farda-se de he
roe e vae ao 
campo de bata
lha filais proxi
mo; leva lá os 
seus arranhões e 
volta roxo de he
roismo, e5peran
do uma senatoria 
ou UIna bôa com-
missão militar' 
"H ' mas , qual ... 
nem nada!" 

Depois de prestar accacianamente serviços 
ú patria, apenas dous destinos o esperam: ou 
volta estropeado, cümo os versos do Sr· Laura 
Muller, e vae dar con1 os costados na Ilha do BOlll 
.J esus ou volta e vira estatua. 

Foi o que succedeu a Floriano. 
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Brigou com o Paraguay, salientou-se pelos 
n1eritos de miiltar, viu a historia do seu donliniQ 
illuminacla por essas brilhantes pagina::-; intitula
das Os indios de Malta Grosso, O kilomclro 65, 
Os fantasmas da Ilha do Boqueirão e das Fortale
zas de Santa Catharina, etc., chegando a ser pre
sidente desta republica - e por todos esses 
actos de bravura foi expO'L~-to en1 bronze como 
equilibrista encarapitado no cocoruto de Ulll obe
lisco, tendo á sua disposição, contra os llleetings, 
apenas um pedaço de canhão e a ameaça de ruir. 

Como consolo de .tamanho infortunio, teve o 
nosso heroe a solidariedade do fiDgote d(i outros 
heroe-s, que vieram dos quatro seculos da nossa 
historia, pre-star-lhe o mais leal dos protestos· 

Victimados pelo mesmo executor, lá estão 
elles em torno á estatua de Floriano, promptos a 
segurar as quatro pontas de uma rêde, caso o 
heroe perca o equilíbrio. 

Lá está o Caramul'ú, filho do Trovão, do 
Lopes Trovão, com um bacamarte e unl f'raugo 
de broIlze, que pretende offertar a F'lorianD: 
junto está um indio, com cara de quem qucr 
avançar no frango. 

Num outro angulo comparece o Reydnl. Pa
dre Anchieta, esforçando-se por n1anter junto á 
estatua um indi<;>, que a todo transe quer por-se 
ao fresco e sahir daquella eura scada, talvez por 
se achar quasi tão despido como as lnclindrosas 
dos Diarios. 

Ha tambem, em outro, nIll uegro, )'CC8111-

libertado, referencia ao 13 de Maio; esse pobre 
diabo passa máus quartos d'hora, quando os ma
rujos americanos estã'J em terra. 

Outras figuras de menor destaque fechan1 
o quadrado, com uma fidelidade assombrosa. 

Como requinte de crueldade pespegaran1 
uns emplastros de bronze no obelisco, com ins
cripções caba:listicas, mais ou menos como esta: 
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"A sã politica é filha rIa Moral e d~ A Razão '.' 
Katespero. (1) 

E outra: 
"O amor por principo, a ordem por base o o 

}Jl'ogrcsso por fim." RaYlnundo de Miranda. 
Por cima de todos e'3ses opprobins, os des

contentes de todos os tempos relluem-se, perio
dicamente, a.o pé da estatua, para tratar do preço 
do feijão, das gorgetas, e outras questões de 
alcance social. 

De 'uma feita, um barbeiro inflammado, no 
auge da eloquencia, bola as trocas e sahe-se 
COIn esta: 

- Contemplae, sl-nhore-s, o vulto no ines
quecível Floriano Peixoto! 

Decididamente não vale a pena ~':l'- ~c 
heroe. 

(1) Commendador fluido e ehefão politico do Além - foi amigo 
de Alan Kardee e Juliano Moreira. Nasceu em Karthum. 1889-1887, a. Ch. 





CAPITULO XXIV 

2~ Governo Republicano 

Terminado o turbulento quatriennio militar, 
snbiu ao throno do Brac;il um pacato cidadão, de 
grandes qualidades e brbas ainda IT'fljores, que 
tal'zia (~uno titulo de 5urPciencia o nOffi'3 5ercno 
dePrud()[Jte Jnsé de Moraes e Barro~_ 

O primeiro acto 0nICia.I do Pr~sidente foi 
acceita)' o titulo de Blriba, que lhe foi orrerecido 
pelr. ~r. Xavier Pinheinü, num comnlovedor 
triolet. 

A pedido de diversas lamBias !ia capital e 
suJJlli'jji(I~, o presidente posou para Miguel An
gelo no barbudo "Moysés". (1) 

Reatou as no'Ssas relações com a Palestina 
e recebeu em sua côrte numerosos principes. 

(1) Poeta mavioso e subtil, diseipulo de Aristophanes e autor 
dos " Geneses " . 

Nasceu em SerKipe em 1884. 

H B 12 
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Durante o seu reinado a Inglaterra quiz 
avançar na rrrindade, mas resolveu abandonar 
esta ilha deixando lá urn thesouro disfarçado 
numa tartaruga:. 

Como naquelle tempo não po~suissenl0s na
vios mercantes, a Franç'a tentou encampar u 
Amapá, no que r-oi mal succedida. 

Corriam as cousas nesse pé quando, num 
recanto da Bahia, um velho barbaças, de balan
drau seboso, de idéa'S 8vançadissimas, pOz em pe
rigo a integridade politica do Brasil· 

Alexandre Herculano e Lamartine tentaram 
biographar esse vulto extraordinario, ° que não 
conseguiram por falta de tempo. 

Cornelio Nepote falIa ligeiramente sobre o 
assumpto. 

Eis o seu re'sumo biographico: 
Quando Salom-é, corista do S. Pedro, man

dou arrancar ao Tiradentes todos os dentes do 
uma só vez, expondo em seguida a cabelIuda ca
beça do heroe aos urubús doseculo XVIII, -
uma mulata banhuda. e socada teve a idéa de cor
tar alguns cachos dos annellados e negros cabel
los do martyr, guardando-os como lembrete de 
uma vingança concebida e jurada, em desafronta 
á memoria daquelle que devia -ser u~, dos pac::; 
do primeiro filho dessll mulata, da Persiliana. 

Retirado em seguida para 'Os confins da 
Bahia, lá deu ao Sol um pimpolho côr de jaulbo, 
que foi registrado no livro dos Vedas com o nOlllC 
de Antonio. Teve com,) mestres 0'8 homens mais 
illustres do seu tempo; Zarathustra, ensinou-lhe 
a falIar; Mucio. Teixeira deu-lhe lições de astro
logia e picareta. 

A ustregesilo -ensinou-lhe a coragem; Platão 
ensinou-lhe a compostura; Antonio Torres a des
compostura; Bressane a eloquencia; Modeiros e 
Albuquerque a orthographia etymologica; Cle
menceau o odio; Pires Ferreira ensinou-Jhe a 
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arte de viver e triumphar selll maior esforço; 
Capistrano de Abreu a hygiene; Sirenia Calado 
a philosophia, e a mulata Persiliana, sua mãe, 
Inais ou Inenos venerada, o induziu a sempre 
amar e venerar aquelles canudos de cabellOs de 
seu pae. 

Com todos esses professores só lhe fal'tava 
aprender duas coisas: lêr e escrever. 

No dia em que 
a t t i n g i u sua 
maioridade fun
dou o arraial de 
Canudos, nome 
symboli.co, lem
brando os canu
dos de cabellos. 

Fez-se coroar 
como rei de Ca
nudÜiS, com o no
me de Antonio 
Conselheiro, e 
reuniu em torno 
de si selvagens 
rnt:üs. ou menos 
notaveis, como 
Borba, Lauro So
dré, Seabra e ou
tros. 

Organizou um miIlisterio que ficou assuu 
constituido: 

Interior - General Rondon. 
Exterior - Hemeteriodos Sautos 
Fazenda - Modesto Leal. . 
Justiç~a - Gitirana BOia, mulata de olho va

sado e faca ti perna. 
I\'farinha - João Candido. 
Guerra - Cabo Roque (o legendario ven

cedor na corrida de Canudos). 
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Instrucção Publica - Bressane. 
Trabalho - Luiz Guimarãe·g Filho. 
Prefeito - Van Erven. 
Agricultura - José do Egypto· 
Chefe de policia - Scarpia. . 
Ministro sem pasta - Cardoso de AlmClda. 
Ao novo arraial só faltavam mulhere~. 

Foram então in
cumbidos os j t.alia.
nos Borsetti e Ma
cri do rapto das sa
binas. (1) 

Assim se forInou 
o reino de Canu
dos, encravado nos 
domínios d o Sr. 
Prudente de Mo
raes. 

De:scobe~ia\3 a.:; 
idéas impcrialisti
c a s d e Antonio 
Conselheiro, foi de
clarada a guerra, 
que durou cem an
nos, podendo ser 
dividida eIn 3 pe

riodos: 10 periodo, o das gerações actuaes -
1215-1326; 2 0 periodo, o dGS antepassados e fu
turos - 1366-1684; 3° periodo, Huno-Littera
rio, 1964-2612. 

N o primeiro periodo foram enviados a Ca
nudos a primeira guarda nacional e o exercito, 
que perderam a partida. 

No segundo, Prudente de Moraes, desnpr
teado, manda ao encontro dos jagunços os gene
raes mais illustres da historia, entre elles Pires 

(1) Esta historia de Borsetti e Macri com as Babinas já vae 
ficando pau, mas garantimos ao leitor que se não repetirá o incidente. 
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Ferreira, Napoleão, Fernando Mendes, Julio Ce
sar, Serzedello, Barbo~a Lima, Hindenburgo, 
Pandiá Calogeras, Gamelinha, Gamelona e mui
tos outros grandes estrategistas e eminentes cul
tores da arte da guerra. .. eleitoral, que, depois 
de apanharem como uns bois ladrões, voltararn 
aos compendios da Historia indignados, mordidos 
de maribondos, com os pés cheios de bichos, opi
lados, alguns com o mal de Chagas, e quasi todos 
COIll os seus vencimentos atrazados. 

No 30 periodo foi 
Illandado A t til R, 

muito cuntra a von
tade de Leopoldo 
Fróes. 

Foi o homem que 
conseguio iB-Iguma 
coisa, mas ainda 
assim voltou doente 
com anchilostomi
mia. (1) 

D eiS e s pe rado, 
Prudente manda a 
Canudos o Guerra 
J qnqueira lêr os 
seus versos eIll voz 
alta. 

Foi um desastre 
para os iniIlligos, 
não ficou um só no 
arraial, que foi to

mado e arrasado, sendo o chefe conduzido em 
frigorifico para o Rio, eIll cOIllpanhia da Persi
liana e de um jagunço, tendo o resto do bando 

(1) Syndoma caracterisada pelo dicrotismo aphasieo da pleura 
e motivada do pelo "paraeueeio de Yantok". 

(A. Austregesilo). 
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sido reduzido a toresmo, em banho de kerozene 
inflammado. 

A lnulata montou uma casa de commodos á. 
rua do Rezende; o jagunço foi para o "Tico
Tico", e Antonio COll5!elheiro, após um longo· 
processo, foi amnistiado e nomeado consul do 
Ceará, com o nome de Nogueira Accioly. 

Preenchida a forrnalidade da tentativa de 
regicidio terminou o governo do Sr. Prudente de 
Moraes e Barros' 



CAPI'I'ULO XXV 

TerceIra dynastia Republicana.
Campos SaIles 

Ap6s a quéda da c:asa de Prudente de Mo
raes, por extincção do lnandato, subiu ao throno 
do Brasil um estadista de peso, o Sr. D. Manoel 
Ferraz de Campos Salles. 

Completamente deslocado na collectividade 
de seu tempo, foi Campos Salle$ um legititno 
continuador da obra de D. Pedro 11: - governar 
com honestidade e convi cção. Esse criterio admi
nistrativo levou alguns historiados sensatos a 
duvidar da exis,tencia do Sr. Campos Salle!; e da 
authenticidade de seu governo, que teria tomado 
para a posteridade o caracter absoluto de uma 
lenda, se não fôra aquella tremenda vaia com que 
o povo carioca tornou palpavel, perante a hLto
ria, esse quatriennio de virtude republicana, 1110-

ral civica e outras velharias do tempo do hnperio. 
Desprezando romantismos e esmagando pre

conceitos, o Sr. Campos Salles pOz á margem o 
idealismo esteril dos visionarios cheios de illu-
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sões e de capas, postos ao serviço, conscientes ou 
não, de politiqueiros lllarves. E emquanto esses 
fungos da Republica, em nome da Democracia e 
do Direi,to, prégavam o culto do DEVER, o Sr. 
Campos Salles preferJ1. o culto do PAGAR. 

Essa orienta-
ção o indispoz 
com grande nu
mero de republi
canos historicos 
e com o Sr. Ma
noeI da venda. 
Recrudesceu a 
opposição. 

Surgiu a im
prensa amare lIa 1 

Ah! Gutten-
berg, se tu sou
besses que "do 
tosco estaleiro 
d'Allemanha" ias 
lançar ao mundo 
e s s e flullello 
inextinguível" que 
é a imp!'ensa de 
opposiçã,); se lu 
calculasses que, 
por tua causa e 
teu invento, o Sr. 
Bressane iria se 
postar todos os 
sabbados ã se-o 
gunda pagina do Correio da Manhã, para receber 
as marretada.s do Torres, com a resignação de 
um martyr; se tu, GuUenberg, advinhasses que 
irias ser o mais intimo cumplice do tenebroso 
Morse, no culto internacional da mentira; se tu 
podesses antever as torturas de um chronista do 
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segunda-feira; se tu, ó velho barbaças, tivesses 
levado em consideração os apuros do Sr. Campos 
Salles em arranjar dinheiro para saHsfazer aos 
idéaes republicanos do jornalismo de seu tempo; 
se meditasses na fallencia do suadissimo Dr. Til
bury Filho, COln o repectivo bricio; se te visses, 
allemáo perfido, na enrascada em que me vi c 
vejo, para escrever e:5tas brilhantes paginas da 
historia patria, em quatriennios maçudos e sem 
graça~ como o governo de Campos Salles: se tudo 
isso tivesses previsto, - ah! Gu ttenberg, por 
certo não ,t erias arrancado o pão ao somnolento 
copista dos seculos anteriores ao ovo de Colom ... 
bo; provavelmente não haverias obrigado as pos
santes marinonis a lançar, tão profusamente so
bre a intelligencia indefeza dos hOlllens puros, 
as sandiçes de Voltaire, de Spencer, de Le Bon, 
de Augusto Comte e outros malfeitores, que, 
ebrios de maldade, gosam as dôres do pensamen
to humano, victimado pela consciencia mais ou 
menos exacta das coisas; não, Guttenberg, certo 
não terias inventado a imprensa; e, em vez de te 
metteres a editar livros em estaleiros, terias en
sinado o Sr. Castro Alves a armar navios em offi
cinas typographicas, no que serias muito mais 
util a ti e ao mundo. E, se o Sr. Castro Alves não 
quizesse aprender esse officio extravagante, 
aprendel-o-.iam os nor1.e-ame:ricanos, que hoje, 
por meio de typographias, organizam não só na
vios, mas esquadras inteiras, numerosas, forlní
daveis. No papel impresso mantêm os Estados 
Unidos todo o prestigio de sua grandeza· 

Na pequenez geometrica dos espaços Inate· 
riaes é multo difficil a realização dos "milhões", 
mas na graphica das ~::;tatisticas a~)stractas tudo 
é rrwis faci!; mórme.nte com a audada lnedular do 
yanliee, cujos emprehendimentos Rcabarn quasi 
sempre em bandeira. . 



-186-

Mas, agora já é tarde, oh! Guttenberg, espia 
o teu remorso como melhor puderes, e eu, pelo 
que me toca de compaixão por ti, irei, pelo suf
fragio de tua alma, penitenciando o espirita do 
leitor e a con~icção do Sr. Rocha Pombo, 



CAPprULO XXVI 

Quarta dynastia. - Rodrigues Alves 

Emquanto o admiravel povo brasileiro va~ 
sava toda a espontaneidade de sua alma latina 
de nlunducúrú, na arruaça memoravel com que 
illustrou o botafóra do Sr. Campos SaIles; em
quanto o povo assim atirava pedras ao sol que se 
sumia, o que bastante escandalisou os 81's. Lage 
e Rocha; emquanto o Sr. Murtinho, desilludido 
elos homens, volvia á intimidade simples de seus 
cães; - subia ao throllO do Cattete um paulis'ta 
notavel, conselheiro da Republica e autor prova
vel da celebre phrase: "E' aqui o meu logar". 

Chamava-se Francisco de Paula Rodrigues 
Ah:es e foi o uIlico heróe que o Brasil poude cou
tar durante os quatro seculos de sua historia 
politica, 

O seu heroismo consistiu em levar a sério 
o Brasil. 

Santo Deus! 
Levar a sério um paiz que, posto pela dis

tancia e pelo anonymato ao abrigo ele unla guerra 
religiosa entre a China e a Transcaucasia, infesla 
suas avenidas de mascarados. de infante ria, ca
vallaria e marinha, sem ter armada, sem ter ca-
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valIos, sem ter armamentos; levar a sério este 
paiz, é conquistar Inerccidalnente o~ louros de 
um heróe ou a corôa de espinhos dos Inartyres. 

Com o intuito 
de limpar os cor
redures dos mi
Histerias o SI'. 
Rodl'igue.s Alves 
inventa a Aveni
da, esse viveiro 
de almofadinhas 
e vagabundos de 
a I t o b o rd o ; a 
Avenida, essa fei
ra livre de todo 
o anno, em que 
o cynismo dos 
cUlnelÜ'ts apregoa 
pomada para cal- ' 
los; a Avenida, 
e's.se jardim zo
ologico, em que 
o Sr. Pires Fer

reira exhibe a sua burgueza elegancia e deita 
olhares macabros ás matronas restauradas, com 
caTa de tecto de estuque; a Avenida, Sr. Rodri
gues Alves, es'se museo de exoterismo, em que o 
Sr. Alberto de Oliveira passeia a sua respeitavel 
pessoa de cimento armado, fazendo reclame da 
Academia de LeUras; a Avenida, esse mercado de 
muchachas, em que velhas mirradas e tresan
dando a camphora expõem as filhas ossudas, es
galgadas, arrebicadas, e capazes de devorar toda 
uma confeitaria, á custa do primeiro almofadinha 
que lhes queira bancar o coronel; a Avenida, esse 
cabaret ao ar livre, em que o ineffavel Sr. Ataul .. 
pho de Paiva manobra, com discreção, um 
guarda-chuva periscopio, nas dobras da batina 
do padre Valoi,s de Castro; a Avenida, o Sr. Ro-
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drigues Alves fez a Avenida e o Sr. Aurelino 
deu-lhe a mão na vice-versa e virce-viça. 

Esse chefe d'obra do Sr. Rodrigues Alves 
ostenta em um dos extremos o pachorrento vis
conde de Mauá, expo:3to indifferente,mente ao sol 
e á chuva, e na outra a estatua do Sr· Lauro Mul
ler, erguida por elle mesmo, porque o seguro 
morreu de velho. 

Essa estatua lembra vivamente o original ~ 
muita aNu-ra e pouca base. Alguns chamam-na ° 
obelisco da Avenida. 

Ha ainda na Avenida outras precio'sidades, 
como, por exemplo, a bola do Sr. Fernando Men
des, cheia de espetos o espetada no ultimo caixão 
do II Jornal do Bra-sil" (*) orgão official das a!mas 
de leite e das amas sem leite; o Theatro Munici
pal, construido no periodo quaternario, e em cuj o 
sub-sóIo, após varias escava'ções, foi descoberto o 
A~syrio, - casa de petisqueira do tempo de Na
bopolassar, soterrando na poeira millenaria das 
camadas geoIogicas. 

O Assyrio representa, das civilisações assy
ricas, o passado e o presente-o luxo e o deser'lo. 

Ha tambem na Avenida a Bibliotheca Na
cional, unica no genero em todo o universo. 

O leitor entra, sóbe unIa escadaria intermi
naveI, com tapetes de todas as cõres, feitios e 
idades; chega a uma sala vasti5silna, com tecto 
de lavor priInoroso, com magestosas column3Js e 
candelabros maravilhosos. 

O silencio impera. Tres pessoas cochilam: 
os dois bustos de illuS'tres desconhecidos que or
Harn as duas paredes lalcrae:.; da sala, e o porteiro, 
um pobre diabo, trenando para fakir, que recebe 
o chapéo do visitante, entregando-lhe uma senha, 
tendo tido o cuidado de dar o numero ... trocado. 

(*) Até certa época a sua litteratura predilecta foi o conto .. _ 
do vigario, denominado o tJtimo: A tosquia do Carneiro (vulgo Conde 
Pereira). 
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Sóbe o leitor mais um degráo e perde-se na 
sala do catalogo, onda, em gavetas de sapateiro, 
escolhe o livro que de~eja; não encontra. 

Escolhe um outro qualquer e passa adeanta
clamente um recibo, qUl~ é enviado ao porão, por 
meio de uma gaita de fole. 

. Senta-se em um fauteuil numerado, na sala 
de leitura e espera o livro pedido. 

E'mquanto _ o infeliz espera a obra escolhida, 
voltetnos ao governo do Sr. Rodrigues Alves. 

O conselheiro confiou o saneamento do Rio 
ao Sr. Oswaldo Cruz que, destruindo müsquitos 
creou uma outra praga) ainda peior: a dos mata
mosquitos, especie de accendedores de gaz que 
vênl mensalmente dar a ração de gomma podre 
aos parasita'.., das caixas d'agua. 
. Na remodelação da capi'tal muita.: guela se 
escancarou a passos largos, em cima e lá bas. 

Tentou a lei da vaccina obrigatoria,. que ori
ginou sérias desorden'S na Cidade Nova e adja
cencias. 

A esses motins adheriram Camisa Preta, 
Lauro Sorlré, :Moleque Malaquia's, João Candido e 
outros va.rões ilIustres, levando no arra,stão da 80-

lidal'iedade nobre os pobres alumnos da Escola 
Militar, o deixando-os depois ao léo, emquanto 
elles, chefes, surrupiam senatorias e tiram o me
lhor partido da venalidade do tribunal do 
jury! (1) 

Foi 11 14 de Novembro, vespera: da procla
mação da Republica· 

Os jornaes affixaram boletins annunciando 
a bernarda para a tardinha. .. se não chovesse. 

O Cal,tete ficou deserto, permanecendo em 

(1) o jury foi uma instituição mythQ]ogicB da época da tledra 
lascada. Foi creado por Judas Iscariotes, que prégou a sua creação 
com o exemplo • 
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companhia do presidente apenas 018 amigos que 
ignoravam as ameaças. 

Tanto que echoaram os primeiros tiros de 
bacanlarte, o Rei de Cambodge, que estava em 
palacio, aconselhou o conselheiroru fugir para ° 
Havre, no que não foi ouvido. D. João Cesto, 
pintado a ale o e dependurado numa das paredes, 
sahe da moldura e vem reiterar o conselho do 
Rei amigo: - não foi a ttendido. O commendador 
Catespero tem nesse momento um accesso de co
ragem e sangue frio; mas o sangue esfriou de tal 
mod.o que o commendador fluidico entrou em 
-transe, transmittiu ao presidente um recado de 
Kur'opatkine, lembrando-lhe a sua tactica - dis
parar pela esquerda. Ma·s qual!. .. " a nada disso 
(l bruto se movia!" 

Irrilado o Sr. Rodrigues Alves vociferou: 
- Não saio; é aqui o meu logar! 
~ o conselheiro Accacio, que se achava pre

sent(~ Rccudiu: 
-Muito bem dito, conselheiro, muito bem 

dito. 
Mas felizmente choveu e a revolução acabou 

0nl familia, como nas operetas. 
No dia seguinte 'feve logar a proclamação 

da Republica. 
Com o Sr. Rodrigues Alves o Brasil foi ainda 

lTHlis cruel que corn o Sr. Campos Salles; a este 
deu a vaia; áquelle ampaçou com a reeleição. 

O estadista ·~uccumbiu. 





CAPITULO XXVII 

Quinta Cavação Republicana 
Affonso Penna-Nilo Peçanha 

o quinto governo da Republica dos Estados 
desunidos do Brasil teria por certo passado 'sem 
o rnenor relevo historico se não fosse o sestroso 
exercicio do seSlLrosissímo Sr. Nilo Peçanha. 

A parte do mandato que coube ao Dr. Affon-
80 Penna foi de uma modorrenta pasmaceira, 
t.endo como unico realce a representação do Bra
sil na conferencia de Haya, ~ conciliabulo de 
utopistas de alto bordo e facinoras internacionaes . 

. O fim principal dessa conferencia foi prepa
rar a Guerra Européa· 

Para lá despachamos o Sr. Ruy Barbosa, 
considerado expoente da nossa intelligencia e in
terprete das nossas idéas acerca de qualquer 
coisa. 

Em todo o caso, o Sr. Ruy cumpriu sua mis
são como melhor lhe permittiram os deuses, fal
Iando com o mesmo desembaraço sobre o caracter 
da diplomacia sul-americana e sobre a celebre 
questão do cRsamento de Memphir-al-Reb, rei da 
Numidiae a filha, do consul siamez na Trans
caucasia. 

H B 13 
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Por intermedio da G'onferencia de Haya, ti
veram os europeus conheciInento da existencia 
do Imperio do Brasil, região fertilissiIlla, ao sul 
de Madagascar, tendo como capital Buenos Aires, 
cidade de 1.000.000 de habitantes, á margem do 
Rio de Janeiro, aff)uente do Amazonas, segundo 
os conhecimentos do Sr. Clen1enccau. 

E esse relevo dado ao non1e do Brasil; pelo 
Sr. Ruy Barbosa, no Congresso de Raya. !CYC 

para nós as mais funestas consequcncias. 
Conhecedores da 

existencia do Bra
sil, os europeus sou
heram, com um 
pouco de reclame 
e meia duzia do 
ameaças, exaltar no 
animo ingenuo dos 
bl"asileiros pacatos 
o stygma de raça, 
chan1ando-nos la'ti
nos, como si nós, 
.filhos de portugue
zes e indígenas, ne
tos de wisigodos, 
sobrinhos de phe
niciüs, bi~lnetos de 
iberüos e primos de 
a.rabes, néos ethni· 
cos indefinidos, cal
deados com o san
gue tricolor da Eu
ropa, America e 
Africa - puclesse

mos ainda conservar em nos,sas veias tropicaes 
o sangue de Numa Pompilio, de Caio Julio, de 
Cesar, de Paulo Emilio e outras entidades mytho
logicas do tempo do onça, que, por falta de edu
cação ou por vicio, andavam a avançar em terri-
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torios a.lheios, distribuindo pancada de criar 
bicho aos camponezes pacificas de Aquitania e 
Qulras regiões lendarléts, ás quaes impunharll a 
ausencia de R.oma, carimbando a pelle fina de 
Aspasia e o couro cabelludo de Vercingctorix con1 
j chatissimo S. P. Q. R.! 

N ás, latino,s! ... 
Nós, descendentes de Cícero, só porque, ern 

tempos idos, quando (!ramos o sul da Europa, o 
sudoeste da Asia e o norte d'Africa, levamos 
muita pancada de aventureiros internacionaes 
como :Marco Antonio, Scipião, Octavio e outros 
salteadores que infestam as primeir3s paginas de 
qualquer compendio de Hi-s'loria Universal! 

Essa latinidade mettida a Illartello no tropi
calismo americano de nosso sangue, serviu e 
serve, de vez em quando, para comprarmos brigas 
alheias, CIn favor de abstracções irrisorias, como 
sejam Civilisação, Humanidade, Liberdade, Di
reito das Gentes e outras patacoadas, com que 
cynicamente se rotulam o odio do Sr. Clen1en
CCRU, a voracidade de Lloyd George, o romantis
mo piega,s de D'Annunzio e o llles,sianismo ambu
lante do Sr. Wilson! 

Ainda mesmo que o Sr. Tiberio Graccho, 
Illettido num calha:mbeque carthaginez seques
trado á f'ranceza, houvesse merecido das corren
tes oceanicas o favor de vir esbarrar no Engenho 
de Dentro, - teria que realizar uma destas duas 
hypothcses: ou o Sr· Lopes Trovão comeria o 
Sr. rriberio, ou o Sr. rfiberio con1eria o Sr. Lopes 
rrl'oyão, morrendo incontinente engasgado com as 
houtades, o que, como no primeiro ca,so, tornaria 
impossivel ° estabeleimento da latinidade no 
Brasil. 

Nada disso aconteceu. 
Quando quizermos ter a ceI"teza de que não 

50mos latinos, basta nos lembra,rmüs de que o 
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velho Pedro Alvares Cabral era, já en1 1500, o 
resultado da confluencia de milhares de ramos 
genealogicos. 

Pedro Alvares tinha as barbas ele Moy,sés, o 
pêlo do Sr. Epitacio, o balalldrau de Christovam 
Colombo, a audacia de Calino, a probi,dade do 
Sr. Visconde de Moraes, o pé do Sr. Lopes Gon
ça-lves, o senso litterario do Sr. Felinto de Al
meida, a previdencia do Rei Alberto, a bôa in
tenção do Sr. Wilson, a espada de Vercingetorix, 
e um tremendo rabich0 pela Suzana Ca.sterá. 

Nas veias rugosas do nosso descobridor cir
cula o sangue de 14 seculos chris'tãos, fóra os 
tempos prehistoricos ou tempos da roda quadrada, 
que vão da formação geologica da peninsula 
Iberica até a fuga de D. João Cesto. 

Chegando ao Bra
sil, o ,sangue de 
Cabral entrou em 
n o vos temperos, 
com a Suzanna, al
gUIna.s tapuy.af:J e 
outras. tantas es
trellas do Crubio 
das Turmallnas Ne
gras. 

Todo esse angú 
d e caroço tinha 
fOI'g~amente que 
desvirtuar por com
pleto o sangue bas
tardo dos filhos de 
Réa: Silvia. 

ImaginemQlsl um 
romano cabelludo, 
constrangido e suf
focado na pequenez 

de sua peninsula, com uma sêde. desolo igual á 
nossa sêde de agua, com uma tendencia; psycho-
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physiologica á expansão territorial, guerreiro 
por instincto de conservação; imaginemos esse 
pobre diabo perdido n O Amazonas com ordem do 
Sr. Miguel Calmou para povoar o sólo, e acudir 
ao sorteio militar! 

Resultaria dahi a transformação essencial 
do romano em jéca-tatú: o que provaria que a 
silnples iuligração -do latino nos desherdaria da 
latinidade. 

Além disso serão latinos os Sr. Muller, Lu
drigenl, Valais de Castro, Van Erven, Trom
powski, Mose,s, Pandiá Calogeras, Hemeterio dos 
Santos e outros representantes da;s massas, no 
Brasil ? 

Não: nós somos tão latinos como o Sr. Ra
bindranath Thagore é inglez. 

N assa latinidade é reconhecida pelas nações 
civilisadas quando ha escassez de dormentes, de 
navios e café. 

Si para tanto serviu a êonferencia de Haya, 
bem melhor fôra que o verbo do Sr. Ruy Barbosa 
se houvesse posto ao serviço do Sr. Wilson, a um 
dollar por palavra, revertendo 50 °1° da renda 
para os cofres dai União. 

Morreu o Dr. Affonso Penna. 
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CAPITULO XXVIII 

6- Mashorca Republicana (1) 

(1) Sáe azar. 





CAPlrrULO XXIX 

7~ Epopéa Republicana - Wencesláu 

Resa uma antiquissima lenda arabe que, em 
têmpos idos, quando G Bomsenso andava pelo 
mundo, - vivia na Galiléa um pobre pescador a 
quem a fome ensinára a pescar e o bom senso 
a viver. 

Nascera, .segundo djziam, de uma ostra mil
lcnaria, muda COlno o rochedo ar que se agal'rára. 

E assim herdou o heroe, da ostra a pruden
cia e do rochedo o silencio. 

Chamavam-n'o \Vencesláu, o Taciturno. 
Era de natural pacato, nada communicativo, 

arredio aos convivias communs; seus amigos 
eram pouquissimos: viam-n' o com o Ashaverus, o 
Bomsenso e raramente com o Dr. Maggi Salomão. 
, Comia o peixe que o mar lhe dava, e vestia 
dum modo uItra rudimentar; nudez era sua toi
lette habitual ... sobre que as veze:s· envergava 
uma casa,ca de folha de Flandres, mais .1arde 
usada pelo Dr. Belisario, nos bailes do Cattete, 
verdadeiros supplicios do Tavora. 

Desta fórma corria mensalmente a vida do 
pescador da Galiléa, quando um belIo dia do 
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anno 33, da éra chrisUi, deu de cara com um gi
gante escalavrado, abatido, com joelheiras, barba 
por fazer, e botas soeridelltes, em completa des
harmonia com o ar de miseria que lhe descon
certava a estampa. 

Trazia uma carta de apresentação de Guerra 
Junqueiro para o 
BUln::;enso; lnas, 
vencido pelo can
saço, sem conhe
cer pessoa algu
lna na Galiléa, 
pediu áquelle po
bre pescador que 
lhe pres'tasse al
guma aLtenção. 

Wencesláu, re
fruc lario ás idéas 
nova:s, hestitou, 
mas concluiu por 
ouvir o pedido do 
hrutamontes. 

A' primeira vis
ta, quando sur
giu a . carta do 
Guerra, o Wen
cesláu julgou 
tratar-se de Go
mes Leal, seu 

antigo parente, ue queln se afaslára por causa do 
segundo nome; mas immediatamente desman
chou o juizo, quando llotou que o recem-chegado 
não usava luvas brancas' 

Entregando a carta ao Sr. Wencesláu, o gi
gante pedia-lhe que a levasse e fizesse por si o 
que lhe fosse passiveI, pois já não tinha mais es
peranças de encontrar o Bomsenso. 

O pescador ,da Galiléa abriu a carta, correu 
os olhos sobre uma série de garatujas que não 
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poude decifrar e leu no final do hyerogripho a 
palavra Guerra, COlll letra:, gordas, assigllatura 
intima do Poeta. 

Entrou a empallidecer e tremeu, tremeu, 
trernCll, e já ia quedar silencioso, quando o gi
ganle fitou-o e começou a rir. 

O prollOllle damnou-se. 
Quem és tú, em summa, indaga \Ven-

cesláu? 
"O Remor.so, Ul1l caçador de féras, disse 

() gigante. Eu ando pelo Inundo ha mais de 6.000 
aIlHOS ... " e ia continuar quando o Wencesláu 
atalhou: 

-Pa rcinlOnia nas phra-ses, Ó camarada, 
dize lá quanto queres que te passe e deixa-me 
cm paz. 

O gigante era iInplacavel, peior que o ho
meln do cinturão elcclrico; contou-lhe a sua 
historia desde a monéra. J~ assim fallou: 

Eu :-:ou o Remorso. Esta carta que se te afi
gura Ullla declaração do Guerra, nada mais é que 
um pistolão do Junqueiro, que, por preguiça, não 
e~crevcu o IlOlue por extenso. Guardo do ll18U 
amigo poeta uma profunrla magua. Olha, Wen
cesláu, eu, COIl} Simão 40, Carlos V, Bonaparte, e 
outros idiotas, tive ta.mbenl a minha passagem 
acccntUR,da na historia dos hOmellti. 

Como e11es, conheci o apogeu, as frivolida
des hurnanas, e, como elles, estou curtindo a 
minha rui na. D. João é o espelho dos super
hOlnClls. Hoje a minha vida é uma epopéa de mar
tyrio's. O cordeiro da Paschoa se repete na Bíblia 
de lodos os tempos. Ohristo lllorreu na cruz, eu 
viaj ei na Mala Real. (t) 

Bolo Pachá (2) foi para o Pantheon, eu tive 
um telephone em minha casa. 

(1) Vide "Inquisição" - w. Smeel, (Historia of Torquemada). 
(2) Bolo Pachá tem na Historia o papel que Judas tem na Ulblia: 

ambos tomaram parte num grande drama; ambos levaram na cabeça. 
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ElItretanto a culp1- rle tudo isso teve-a o 
Guerra Junqueiro. 

Antes de conhecer aquellc maluco, vivia eu 
a caçar "j avalis nos ma tios ", eOIl1 1l1UitO Inais 
difficuldade que o Sr. Theodoro Roose\:velt, pois 
naquclle tempo 05 aaimacs enlpalhados eram 
carissiInos. 

Arm1ava minhas rêdcs, enjanlava Ininhas fé
rus e mandava-as ao Ba rüo DrunlffiollCl, eln euj os 
jardins os pobres animae~ viravanl iapetes, á 
custa de jejum. 

De um1a feita esbarrei COill o "judeu da La
grima", e com espanto verHiqnei que o judeu era 
o proprio Guerra Junqueiro, CIn carne e OSSO. 

Fizemos camaradagem e o aguia leu-me um 
de seus poemas - O l\lelro. Fiquei indignado! 

- Acredita, \Vence~láu, que o GuerI"-1 em
quanto lia os versos conlOU dois melros, dos sois 
qlle encontrára num 11.:11ho "entre uma carva-
1heira", pois no fiIn do poema o melro "mata os 
quatro filhos, traspass,ando quatro vezes o pro
prio coração!" 

Era ,de mais. Protestei. O .Junqueiro, desa
ponlado, começou a realçar os meritos de decte
tive e me paz ao par du uma infinid1ade' de podri
dões que elle conheceJ'E1 quando dono de um 
helchior. 

Explicou-me o que era a traição, ensinoll
me a odiaI-a. Fallou-lne de Fiulne, de Bolo Pa
chá e de Calabar; chamou-me a attenção para 
Judas Iscariote, picareta internacional, persona
lidade incomprehendida e antipathi.sada. conh';} 
quem o Guerra me suggerio UUla diligencia par
ticular de amador. 

Puz mãos á obra. Procurei o tr'ahidor por lneio 
mundo~ indo encontraI-o na Biblia, numa sexta
feira santa. Vinha meio bebido. 

Reconhecendo dei-lhe voz de prlsao. 
- Você sabe CODl quem está fallando? 
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Quem· é você parl me pl'ender? 
- Sherlock Bolmos, respondi COl11 energia. 

Accuso-o de trahição e condomno-o ao fuzila
mento no polygono de Vincennes! 

"J lIdas encabulou li. 
"Como um preso que quer comprar o "car

cureir'o", pa.~sou-me os trinta púus, e já se ia pôr 
ao fresco: quando foi preso pelos inglezes como 
~Igi lador na Irlanda. 

Eu sahi calmamen: e a "procurar Pilatos". 
Ahi começa a minha derrocada. Pilatos, cidadão 
romano, não er·a homem que andasse só pelas 
estradas escuras, onde figueiras esgalhadas sug
gerem pat.ibulos· 

Tentei perturbar luna orgia de 'Pilatos e o 
resultado foi apanhar, como um boi ladrão, de 
todo,~ aquelles legionarios, latagões possantes 
cuj o nnico of'ficio era espancar. 

Voltei ás minhas féras. 
Decepção. 
As féras já não vagavam pelos bosques; an

davanl agora n~s chancellarias da Europa, nos 
gabinetes miIlisteri'aes~ nos Esta,dos maiores c 
1108 1llenores, defendendo a civilisação com os 
submarinos e os tratados de Paz. 

Es tava fallido. 
Pensei no suicidio: mas preferi procurar 

novamente o Guerra, que me de.senCl3·minhára. O 
poeta aconselhou-me a fugir para o Oriente. 

Nesse momento chegaram o Bomsenso e 
Ashayerus. O Wencesláu fez as apresentações e 
astros tomaram um bond de Engenho de Dentro. 

O sol desa.parecia lentamente, espelhando de 
ocre as aguas lodosas do Horizeb ;e por traz do 
Pão ,de Assucar surgia clandestinamente a lua 
da Galiléa. 





CAPlrrULO XXX 

Ruinas 

Quando em 1630 o exercHo do general Guil
laumat ameaçoll com 0:8 tacões da Gallia o orien
talismo modorrento da Asia Menor, por não poder 
avançar na Maior, o panico desnorteou a gente 
simples daquellas paragens, pondo em fuga 
grande numero de nativos. 

Pela primeira vez, das praias da Galiléa, onde 
levava uma vida de pobre pescador, moveu-se 
Wonc8'sláu, o Taciturno, em busca das regiões 
menos sujeitas á voracidade territorial que illus
tra a civilisação do,s puvos do Nordeste Europeu. 

Emigrou para Alexandria, onde encontrou 
o seu primo Absalão, casado com Miriam, bisneta 
do Sr. Maggi, prefei'to de Capharnaum. 

Fez-:se vendedor de reliquias; vendeu 'a Eça 
de Queiroz 800 ferraduras da jurnenta que con
duziu ao Egypto a Sagrada Família, assegurando 
que qualquer dellas se achava pregada ao casco 
da alimaria no dia da fuga. 

Baseados nessa observação, alguns paleon
thologistws, eomo T;opsius, Lopes Trovão, Mauro 
Pa'checo e outros, affirmam que Maria Santíssima 
fugiu p,ara o Egypto cavalgando uma centopéa. 

H B 14 
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Em Alexandria passou Wencesláu 24 dias. 
Como recrudescessem 0:3 assaltos dos euro

peus aos orientaes, resolyeu o pobre emigrado 
abalar Jmra o inferno, onde, segundo sua seita 
regiona I, iria cumprir () res t () da sua desgraça; 
luas nessa occasião chegava a Alexandria o chl'o
nis ta internacional J oâo do Rio, vindo de COIlS
fantinopla, vestido aillda de odalisco. 

rrravou rolaçi)es COl11 \Vencesláu e induziu-o 
a que vie~se para a America do Sul, ondo, com 
facilidade, venderia suas relíquias. 

O Sr. Clemenceau, que estava presento, lem
brou que preferisse o Rio de Janeiro ou Brasil, 
que eram as cidades mais importantes da Ar
gentina-

João do Rio sorriu e "quedou silencioso". 
Wencesláu substituiu fi peregrinação ao in

ferno pela viagem no Gloria e veiu dar com os 
costados em Itajuhá, que quer dizer terra de 
Roboão. 
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Exgottadas as r.eliquias, veiu Wencesláu de 
Itajubá ao Rio, onde chegou num bello dia de sol. 

Era sabbado d'Alleluia. (1) 
Preenchida a.formalidade do conto do vi

garrio, dirigiu-se o novo heroe ao CaHete, onde ia 
apresentar ao Imperador um apparelho de moto
continus., de seu invento. 

Ao chegar nas immediações do palacio, o 
\Vencesláu ficou aterrado. 

Reggio e Messina, depois de um terremoto, 
não teriam apresentado tamanha desordem. Fi
guras as mais extranhas, personalidades as mais 
bizarras, animavam aquelle scenario dantesco, 
aquelle desenho de Yantolc 

Lobrigando a um canto um caboclo opilado, 
perguntou-lhe o Wencesláu si aquelle pandemo
uio era~ o qURI"to do Sr. Capistrano de Abreu. 

O caboclo arregalou os olhos, cuspiu á es
querda, enrolou um cigarro de palha, cuspiu á di
reita, olhou para o Wenceslau, não cuspiu a logar 
nenhum, coçou o queixo para' tr.az, acocorou-se, 
cnguliu o cuspo e respondeu: 
~ Num, sei, num, senhô. 
Monteiro Lobato gosou. 
O garoto meUediço, entrou a explicar: 
-Olha, Wenceslau, o que ali vês não é o 

quarto do Capistrano: é a administração do Bra
sil, esse caboclo opilado e giboso que a pouco não 
te soube responder. 

Desde que Pedro II foi obrigado pelo oalor 
a deixar o throno, este tem sido ocoupado por 
chefões politicos de maior ou menor topete; to
davia, sob esse,s satrapo.s, o Brasil vinha progre
dindo na medida de suas forças, sem pesqui
sar os detalhes do caminho, pas.sando pela his-

(1) Dia em que uma parte da humanidade festeja o anniversario 
do martyrio de Judas, de cambulhada com o de ChriBw. E'a apologia 
do Methodo Confuso. 
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toria como um burro de antolhos, que, resguar
dado dos sustos lateraes, caminha sempre para 
frente. Mas desastradamente, nos ultimas qua
tro annos, o burro foi governo sem antolhos, e o 
resultado foi o que ahi vês. 

AquelIa cidade desfeita em ruínas e de cu
jos escombros ·s·ahem ainda os gemidos de 
creanças e mulheres ... 

- Já sei: é Louvain ou Liége ... 
- Nem umw cousa nem outra: é a Bahia 

dest.ruida pelas balas esphericas dos canhões co
loniaes do Forte de S. Oovardélo. Acolá vês um 
montão de cinzas, deixando a descoberto um co-
fre forte arr.Qlmbado .. . 

- E' Pompéa .. . 
- Qual J>ompéa! E' a Imprensa Nacional! 
Aquelle cabaret, com restos de champagnc, 

pontas de charuto, uma liga de cocótte e um ca
darço de ceroula, era o minis!ferio do Inferior e 
Justiça. 

- E onde está aJustiça? 
E o garoto ia continuar quando de um becco 

escuso e sôrct'ído surgiu uma mulher esca.Ja
vrada, typo de marafona bebeda, gritando e se
guida de uma innumeravel garotada, augmel1-
tndo a algazarra: Era a Politica. 

Rompera a Alleluia. Amarrados aos P9stes 
da Light juda.s de todos o"s feHios esperavarri á 
hora da lnanifestação. 

Lá' estavam Calabar, Iscariote, Bazlline, 
Ellis, Silverio dos Reis e outros' 

Receiando algum desacato á sua biblica pes
soa, o gallileu tentou fugir ,confiando o moto
continuo aoO Ribas Cadaval, mas f(li apanhado pela 
mulher escalavrada e conduzido ao Catte!te. onde 
o sentaram em uma cadeira electrica. ' 

Wencesláu resou o credo. 
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Naturalmente suppoz haver chegado a ~ua 
ultima hora, e já começava a desmaiar quando 
lhe fizeram vêr que aquelIa geringonça era o 
throno da Republica dos Estados Desunidos do 
Brasil. 

Wencesláu succumbiu. 
Quando voltou a si, começou a olhar em 

torno, a identificar-se com o meio, e notou que o 
mecanismo dá cadeira era governado por um 
quadro caim plicadissimo de ligações, ao pé do 
qual se achava o electricista, um individuo de 
olhos mortos e cabel1eira vigorosa. 

Olhando par traz, Wencesláu conseguiu lêr 
no encosto da cadeira o distico: 

IESVS NAZARENVS REX IVDEORVM. 





CAPITULO XXXI 

Fim do governo de Wencesláu 

O fim do governo de Wencesláu, o tacitur
no, foi não só preencher o espaço de tenlpo que 
mcdêa entre a Debacle e o Delfim, nlas tamLem 
fornecer materia a este espichadissimo capitulo 
de historia patria. 

A acção politica de Wencesláu começa logo 
após o assassinato de Pinheiro Machado pela' 
pianista Carlota Corday) no saguão do Hotel dos 
I~xtrangeiros. 

aDIn a morte de Pinheiro Machado, desap
pareceu a forma de governo que durante longos 
annos ~nbjugou o Brasil, e que não figura nos 
eruditos e innumeraveis volumes do sr. Rocha 
POlnbo. 

Cl'eado nos Pampas do· Prata, habituado a 
tuna vida "Far \Vest 17

, o sr. Pinheiro MachaJn 
não podia ser senão o que foi - um [":"il tlde 
"cow-boy", 

Pinheiro Machado era o melhor laça ',ij', o 
mais dextro pião, o mais destemido gauohu que 
até hoj e pisou a planície do sul, 

Nunca foi um politico; nunca teve a preten
ção de ser um estadista. 
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Não possuia: o dominio da mulüdão, como 
erroneamente alguem tenha pensado, nunca teve 
o ardil machiavelico dos gabinetes, e as machi
nações de directorios politicos. 

Foi unicamente um "cow-boy'. 
Leal e impulsivo e ao mesmo tempo preca

vido e sereno, elIe estampava no physico os mais 
reconditos detalhes de seu caracter. 

O talento nunca o protegeu; a or31toria fu
gia-lhe como o diabo á Cruz; a litteratura não o 
seduzia; as sciencias communs não lhe des·per
tavam o minimo interesse: a arte fazia-a eUe na 
natureza. 

O "baccarat" não lhe arrancava as emoções 
das corridas; a roleta ou "poker" não lhe substi
tuianl o enthusiasmo do laço maravilhoso, que t . 

em fracção de segundo, peiava o garro'te quasi 
indo·mavel de suas fazendas sem fim. 

Começando sua vida politica, arrastado pela 
pandemia republicana daquelle tempo, não pres
tou á implantação do regimen mais do que a sua 
bravura, a sua decisão, a sua energia' 

Na floração de talentos que festeja quasi 
sempre o advento de governos livres, Pinheiro 
Machado passou como uma figura apagadissima, 
e o seu nome só appareceu na face garibaldina 
daquella grande aventura. 

Não nos assiste o direito de duvidar de .seu 
patriotismo, mas muito nos wttrahe a hypothese 
de que a essa virtude substituisise uma grande 
dóse de amor proprio, de ambição pessoal, ca
racteristico dos super-homens, epitheto que se 
lhe não póde negar. 

1\1&5, si, destituido de todos os meritos COffi
muns de estadista, de politico, de intellectual, de 
tribuno; si, privado desses ele:mentos, chegou o 
nosso heróe a ser o centro da vida politica no 
Brasil, a que se poderá, por ventura, attribuir 
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esse prestigio, essa força, es,sa preponderancia 
accentuada com que se illustram os ultimos an
nos de sua carreira? 

Porque dominou? 
Porque influiu, porque arregimentou, por

que imperou? 
Por uma razão muito simples: si Pinheiro 

Machado tivesse na,scido para a Revolução Fran
ceza, nada mais seria do que um grande cabo de 
guerrilhas, para suffocar Vendéas e Tou1ons; 
mesmo no dia: iOde Agosto ou nas noites de Se
tembro teria tido talvez seu papel de destaque. 
Mas, nos Estados Geraes, na Convenção, na Legis
lativa, na Constituinte, nos Jacobinos, na Com
muna mesmo, teria por certo naufragado na e10-
quencia de, Mira.beau, na convicção de Robes
pierre, na genealidade de Vergniaud, na canalhice 
empolgante .de Dantoll, no João Francicismo de 
Marat, no idealismo de Sa.int J ust, na traição de 
Pethion, em summa, nesse mixto de extraordi
nario, de grandioso, com que a formidavel intel
ligencia do povo francez acoberta, ao juizo das 
épocas e das nações, a frissura suspeita da alma 
dos Gaulezes. 

N essa quadra de transformação sÚ'cial, em 
que o genio, o talento, o intellectualismo reben
tava impetuosamente da,s semeruteiras de. Rous
seau e Diderot, a figura de Pinheiro Machado não 
centralisaria ,a vida politica de uma nação. 

Póde-se mesmo duvidar do seu brilho, nos 
desaguizados dos Andradas e dos Cotegipes. 

Entretanto, Pinheiro Machado, protegido 
sempre de uma bôa e8tre11a, teve a sorte de en
contrar, na grande maioria dos poHUcos de seu 
tempo, não personalidades definidas, não con
vicçõe.s temiveis, não apostolol9 sinceros; mas a 
indecisão, mas a irresponsabilidade, mas a in
competencia, mas a venalidade, mas o avacalha
mento. 
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Ora, e11e, laçador de garrotes bravio.s, amau
sador de poldrüs selvagens, isolado agora pela 
Republica no meio de tantas vaccas, ~ que mais 
não eram os politicos contemporaneos - tinha, 
fatalmente, por força do destino, tIue se conten
tar caIn o papel de cow-boy, unico que lhe con
vinha e melhor lhe ficava. 

E assim corria a vid.a, de Pinheiro Machado, 
quando um crime art-nouveau veiu cortar-lhe o 
fio das maravilhos-as aventuras. 

Foi no tempo de Wencesláu. 
E' costume antigo confiarem as faculdades, 

academias e universidades, diplomas de medicos 
a certos marm,anjos que, em vez de cumprirem o 
juramento de seu grão, livrando a humanidade 
de males existentes, dão-lS'e ao prazer extrava
gante de descobrir e inventa;rem novos males, 
como fizeram Bright, Basedow, Chagas e outros 
malfeitores. 

O que succede na medicina, acontece tam
bem nas outras sciencias humanas. 

Na criminalogia - Lombroso, Garofulo, 
Tarde, Letourneau e outros, commettem o mes
n10 crime. 

Lombroso deu-se ao trabalho de crear uma 
casta de criminosos tarados, predestinados, que 
matam rtrans'euntes pacatos nas avenidas para vêr 
que tal são. 

Pinheiro Machad~ foi victima de um desses 
individuos. 

Matou-o Carlota Corday . 
.. • I- .................................. " I- 1- .... .. 



CAPITULO XXXII 

o Brasil na Grande Guerra 

Foi no reinado de Wencesláu, o Taciturno, 
que o Brasil se viu na dura contingencia de com
prar uma briga alheia, em que se degladiavarn 
todos os velhos odios d e povos tão nossos amigos 
como nós o SOIliOS dos pobres e azarados pa
raguayos. 

Quando o conselheiro Accacio andou pelos 
Estados Unidos pediu t!O Vasco Abreu que ver
tesse para inglez a seguinte maxima: 

Todo cidadão tem o direito de commetter um 
ou dois desatinos antes de crear vergo,nha. 

O Brasil, si bem que fosse nUl rapazinho já 
um tanto cre.5cido, teve de preencher essa acca
ciana formalidade, mettendo-se em funduras 
com homens e cousas que lhe despertavalli tanto 
interesse quanto a mim me interessa a côr do 
lenço de S. E. o Cardeal Rampola· 

Descoberto o Brasil aos olhos dos europeus 
pelo Sr. Ruy Barbos.a, veio e,m cima da ingenui
dade de nossa gente a labia franceza, o terror das 
esposas ciumentas. 
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De paiz ,de selvagens, que eramü:s aos olhos 
do Sr. Faliêres, fomos ~romovidos a nação latina, 
segundo as necessidades do Sr. Clemenceau; de 
feitoria comme.rcial dos Srs. Rotchild, fomos 
guindados a potencialeiro de Rob('rt CecU; e sua 
magestade brilannica, iJO envez de nos impingir o 
Sr. Savage Landor, a rlCcender cigarros nos olhos 
das onças que passeavam pelas nossas avenidas, 
manda-nos um barbadissilIlo Dr. Bunsen, talvez 
eOIll o fim de substiltuir pelo seu bico combustor 
os olhOls dos pobres felinos, não rnais habitués 
das nossas vias publica, mas miseravelmente em
palhados, á disposição do Sr. RoolSevelt ou ·esten
didos sob os calcanhares do Sr. Eduardo Guinle. 

Dir-me-hão., por ventura, os Srs. grandes 
technicos, o,s especialistas, os enfronhados em 
cousas de chaneellarias, em politica internacio
nal, em vida de nações, em historia, em psycho
logia das eolleetividades, eIIl contingencias dipIo
matieas, em melindres nacionaes, - em summa, 
os signatarios de ultimata, de passaportes diplo
mat.icos, de declarações de guerra, - dir-me-hão 
esseiS camaradas qual o interesse do Brasil, na 
questão da AIsacia Lorena, no assassinato de Se
rajevo, no Imperialismo Germanico, na prepon
derancia naval ingleza, na expansão commercial 
dos ,amarelols, ou na divisão colonial do conti
nen te africano? 

O conselheiro Accacio póde ponderar que () 
motivo da noss-a participação na grande guerra 
está ligado a um sem numero de factores diver
sos, muito subUs, muito imperiosos, muito deli
cados, muirto especiaes, não ao alcance das cul
turas vulgares, mas nlonopolisadns pelos expoen
tes dos povos, pelos detalhistas do Direito, da So
ciologia e da Politica. 

Mas, quer me parecer que a inocuidade de 
noss.a entrada no conflicto europeu escapa, com a 
sua massa grosseira, aos filtros dos technicos, 
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para cahir na panella do senso commum - essa 
grande instituição em cuj o nome eu tenho certa 
fr3cilidade em desenvolver esta série de sandices. 

Ouaes foram para nós, os effei!tos moraes e 
materiaes da Grande Guerra? 

A França rosnou que mais lhe valeu a neu
t.ralidade argentina que a nossa alliança; a Ita1ia 
collou um cavaignac no queixo de seu represen
tante junto ao Sr. Martinelli; a Inglaterra torrou
nos 0:8 titulos a nossos vizinhos, o que muito nos 
apoquentará, pois não ha que,m queira ser vizinho 
de seu alfaiate; Po.ntugal, companheiro de arras
'tão, confiou ao Sr. João do Rio o arranjo de um 
Reino- Unido; os Estados Unidos lançaram sobre 
a honradez de nos·so mercado o regimen do bluff, 
muito commum na vida de yankees e ainda fize
ram mais: rebaixaram-nos,' segundo affir,ma o 
Sr. :Medeiros, de Republiqueta-Latina a colonia 
su I-americana! 

Nem ao menos nos deraln a honra de colo
nia norte-americana ... 

Quanto aos principias políticns e ambições 
historicas, como sejam o pan-germanis,mo, o pan
uluericanismo, o pan-sJavismo ou outro pan 
qualquer, não nos adianta qual delles :seja o 
victorioso· 

Depois que o Sr. Theodoro Roosewelt acabou 
de descobrir o Brasil, ninguelu mais o quer, nin
guem mais o deseja. O Brasil ficou sendo, para os 
imperjalistas alarves, uma especie de moça muito 
bonita, lUUitO honesta, muito seductora, mas, 
atrelada a uma mãe vi uva pauperrÍlua e uns 15 
ou. 16 irll1ão.s pequenos) macilentos, falnintos, 
promptos a fixar os tentaculos no pelIo do pri
Ineiro papalvo que puzer no dedo da donzella o 
anileI de martyrio. O Bl'asil é, á vista dos glutões, 
uma fruuta muito saborosa, mas muito difficil de 
descascar. E esta qualidade salvadora de onus 
representa a, nossa defesa contra o predominio 
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dos Lloyd George, dos Wilson, dos Clemenceau e 
dos Hohenzolerns. 

E' muito mais facil roubar Uln relogio do 
que um piano. 

Argumentar, para justificar nossa adhesão 
á "Entente", co,m a necessidade de prevenirmos 
a integridade politica do Brasil, no caso de uma 
victoria dos alIemães, é uma- utopi-a que alimenta 
jornalistas, nutre ministerios, crêa departalnen
tos na burocracia, mas não corresponde á verdade 
burgueza dos factos. 

Supponharnos que a Allemanha vencesse; 
para cá mandaria um sargentão sem co,mpostura 
,montar no eaUete o ,seu quartel-general. Ou te
riamos de nos submetter ou Iuclariamos. 

Nessa Iuc!ta quaes seriam os nosso.s alliados 
de gratidão? A Inglaterra, escaldada do Marne, 
torrando os nossos titulas ao uzurario mais pro
ximo, e avançando na. ilha da Trindade? 

A França surrupiando os noss()s calhalnbc
ques e ridicularisando os no,ssos hospitaes mi
litares? 

A Italia, ,mandando para cá o Sr. Ferrero, 
avisar-nos de que no 110SS0 paiz só ha negros' e 
bicho de pé ? 

Os E:stados Unidos do Norte, despachando 
para os nossos portos üS salvados de suas fabl'ica~ 
incendiadas como mercadoria viI'gem? 

Não, teriamü.s quo Iuctar sem alIiados, sem 
armamentos, sem estraJcgia, tendo contra nós as 
nossas costas larga-s e inclefezR:-5, contalldo unica
mente com o auxilio das cobras, da fehl'e ama
rella e dos espinho,s agre.3tes e yenenosos, tão 
amigos da pelle fina dO:3 pés dos europeus. 

Não podemos nega r que fomos forçados a 
responder a uma interpcllação ou desagravar uma 
affronta como foi o torpedearnento dos nossos 
barcos. 
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En1 primeiro lagar, não tínhamos que nos 
metteI' entre o mar e o rochedo, para não fazer
mos o papel de marisco. Em segundo, uma repre
salia contra o territorio allemâo de Santa Catha
rina teria sido menos quixotesco, e,mbora muito 
n1ais arriscado. 

Não é da historia que se pontifica politicd 
internacional, mas, que seria des-se capitulo im
ponente _. O Brasil na Grande Guerra - l3e não 
fossem essas maçudas divagações? Não tivemos 
combate, não tive,mos victorias, não tivemo~ der
rotas, nada soffremos ou gozamos em campo dr. 
b[dalha; mas precisavamos encher de qualquer 
lnodo esse capitulo, delicado e n1emoravel, 30bl'C 

a maior Guerra da Historia, em que o Brasil, bel
ligerante incruento, assumiu pela pI'ecipitu~ito de 
sens estadistas, o deselegante papel de ., pe
netra" . 





CAPITULO XXXIII 

Governo do sr. Delphim Moreira 

De todos os presidentes CIVl'S e incivis, que 
têm occuparlo o throDo da Republica do Brasil, 
desde a aposentadoria de Pedro II) ~ómunte um 
mereceu o titulo de sabro: foi o Sl'. DelphiJn 
Moreira. 

Governando interinamente, o Sr. Delphim 
teve a rara habilidade de dividir a responsabili
dade de ,seus actos entre o presidente enfermo e 
° presidente eleito, reservando para sua honrada 
pessoa o titulo de soberano, as honrarias de chefe 
de estado, a inaccessibilidade aos pistolões, e o 
socego clerical de presidente interino. Não o 
atormentavam remorsos de deliberações passa
das que elle abandonava ao Sr. Wencesláu; não 
o inquietavam os problemas da presidencia, que 
elle repartia entre o conselheiro e o Sr. Epita,cio; 
não o interessavam as possibilidades do futuro, 
que elle destinava exclusivamente ao Sr. Epitacio. 

Assim, sem tomar conhecimento de obriga
ções pessoaes, o Sr. Delphim entrou por uma 
porta e sahiu pela outra sem despedar a attenção 
dos descontentes, que não tiravam os olhos de 

H B 15 
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cima do Sr. conselheiro Rodrigues Alves, e, mais 
tarde, do Sr. Epitacio Pessoa: 

A imprensa, occupada em fazer a cama ao 
cons'elheiro, mal teve tempo de virar o colchão 
ao Sr. Epitacio, deixando em paz a suavíssima 
pessoa do Sr. Delphim, que não foi mais do que 
um modesto zéro, á esquerda do curúl presi-
dencial. ' 

Não nomeou, não demittiu; não creou, não 
dissolveu. Foi presidente, não presidiu. 

Tomou pos'se da presidencia 'sem ter sido 
eleilto para ella; sahiu da presidencia sem que o 
quatriennio houvesse terminado. Gozou os elo
gios da inauguração do governo, sem soffrer os 
dissabores do fim do mandato. E assim, atraves
sando a vida com cuidado de não chocar os obs
taculos do caminho, Q Sr. Delphim Moreira foi 
espectro de presidente, não foi presidente:
"só passou pela vida, não viveu"· 
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CAPITULO XXXIV 

D. Epitacío "O venturoso" 

Epitacio Venturoso Pessôa de Albuquerque 
nasceu eln Abril de 1835, na modesta freguezia 
de S. Felizardo, comarca de S. Boaventura, na 
então provincia da Parahyba do Norte. 

Na segunda-feira seguinte ao dia em que 
con1ple:lava qüinze annos, montado num gerico 
de bom passo, deixava a freguezia em que nas
cera, com destino ao seminario de Olinda, onde, 
segundo a vontade de toda gente de sua aldeia, 
amadurecia um clerigo notabilissimo, honrando 
a Parahyba do Norte com o pulpito e com o 
exemplo. 

Eln meio do caminho, porém, veio-lhe ao 
cnconfro um rapazola espantado, com ares de 
quem se punha a salvo d'alguma enrascada
erl Gil RIas. (t) 

Data desse encontro a vida politica do Sr. 
Epitacio. 

(1) Cometa da casa Colombo, nasceu em Oviedo em 1650. E' 
talvez incrivel tnas... Morre~'. 
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Tendo passado uma noite inteira nnma hos
pedaria de As,torga, a ou vir a narração de Gil 
Blas, o Sr. Epitacio de tal modo penetrou eID 

c o usa s deste 
m ulldo, que mais 
lhe não foi pre
ciso para que 
soubesse, d a h i 
por diante, tirar 
da vida o melhor 
partido qu~ nlle 
encerra, deixan
do o bagaço á 
disposição do Sr. 
Ruy Barhosa. 

Emprehrnder\ -
do uma peregri
nação pela hist.o
ria da humanida
de, o Sr. Epitacio 
cruzou-se no ca
minho com o s 
vultos mais no
bveis da crea
ção, e essa série 
de aventuras m 1-

ravilhosas consti
tuem o mais sa
b i o teSltaml~nto 
bíblico, que se 
póde legar ás gc-

- rações, não só 
pela riqueza de 
SURS observações 

--- con10 pelo alcan
ce de suas ma
ximas. 

Na impossibilidade de acommodar neste 
livro a narração minuciosa dessa extraordinaria 
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odysséa, limito-me a sandwischar, em traços li
geiros, os aspectos mais originae.s da grande 
jornada: 

Partindo de Astorga, (1) onde deixára Gil 
Blas, sahiu o Sr. Epitacio em direcção á Mesopo
tamia, onde encontrou J ehovah, furibundo, en
carapitado no firma!mellto, vociferando contra a 
gente sulJlunar, emquanto um anjo energico, of· 
t'icial de justiça da Eternidade, empunhando UIna 
es.pada de fogo, executava a ordem de despejo: 
contra os inquilinos do P1traiso. 

O Sr. Epitacio revoltou-se. Chovia desespe
radamente. Eva, em e'5tado interessante. pro
curava abrigar-se aos nlhos dos curiosos, numa 
I'oupagem quasi tão rudimentar como a de no::;;,as 
melindrosas; Adão, antropoide distinctissimo. 
amaldiçoava a hora em que J eho\'ah, seu cr2adol' 
~ :o:.cu Deus, se mettera a puncal' ,} H()rnardelli· 

O Sr. Er:d.'l.cio ia protestaI' contra nquellu 
violencia, mas resolveu em l.~~ll'! pr. deixtl.!' que 
outro o fIL,esse. Esse oub'o não t:n dou em 511 rfllr 

foi o ~t·. Mauricio de J ... aeprda . 
Estariam porventul":t 9.trflzados nos alugueis? 
Nada disso. 
E o creador mrutou a eloquencia do Sr. Mau

ricio, m'ostrando"'-lhe um enorme annuncio, em 
letras g.arrafaes, publicado em um jornal do fir
Infttmento, e que dizia: 

"Aluga-se um commodo confortavel, rica
mente mobiliado, a casal sem filhos". 

Ora, Eva não podia occultar ROS olhos pe
netrantes do Omnipotente a violação da principal 
clausula do annuncio. 

E assim o Sr. Epitacio, guardado mais uma 
licção, poz a mochila ás costas e o pé no caminho, 
dizendo com os seus botões - Deus sabe o que 
faz. 

(1) Região humoristica. Bituada entre 08 rios Tigre e Madeira. 
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"Vinha rompendo ao longe a fresca madru
gada" e o Sr. Epitacio deixara serenameI.lte o 
valle da Mesopoltamia, com destino á rua d'As
sembléa. 

Começara a choviscar, e em poucos instan
tes um aguaceiro tremeudo desaL:na sobre a ci
dade, com tendencias a UIna forluidavel inun
dação. 

O Sr. Epitacio, sem perder a calma, prote
gido smnpre pela sua Lôa estrella, verificou que 
se achava á porta de uma casa de guarda-chuva. 
Entrou. Era a Arca- d8 Noé, um verdadeiro por
tento de engenharia naval, aNnada nos estaleiros 
da ilha do Vianna. 

Noé, velho barbaçus, COIll cara de Pedro II~ 
pa-ssenva, pensativo, no tombadilho. 

Subitan1eu1te S0011 um tYJIlpanO telephonico' 
N.oé attendeu: 

- Allô! 
- Quem fala? 
- Noé; quem está falando? 
~ Jehovah ... 
Era J ehovah, dando a Noé a ordem de par

tida, recommendando [I maxima vigilancia con
tra os "penetras". 

t}'eve inicio a chamada. 
Começou peIo,s membros da familia de Noé: 
Aarão Reis, Abdon 1\'Iilanez, Abel Parente, 

Abílio Cesar Borges, Bacelar, ,Bastião ... 
. - Alto, - gritou o Sr. Marcolino Barreto, 

Bastião é asneira; o nome é Cebastião, letra c. 
A chuva continuava mais fOl'fte; chegou o 

Sr. Lima Barreto. (1) 
Estavam sendo chamados os animaes de 

pcllo - Tigre, Bruno Lobo, Leão Velloso, etc. 

(1) Não ha a menor allusão, e assim como chegou o Sr. Lima 
Barreto, podia ter chegado o Sr. Mauro Pacheco, o proprio Noé, ou outro 
qualquer camarada. 
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Nes'sa onda entrou o Sr. Epitacio. 
A's 7 horas da noite fechavam-se os bote

quins, começando a chuva a abrandar, e no. dia 
seguinte, pela manhã, os passageiros da Arca 
desembarcavam á praia do Russell, debaixo de 
uma forlnidavel resaca. 

"Molhado inda do diluvio, qual tritão des
communal ", o Sr. Epitacio, e·m companhia de 
Wilson, Montesquieu, Licurgo e Cincinato Braga, 
dirigiu-se ao monte Sinai, onde Moysés ,marcava 
uma entrevista com J ehovah, afim de discutirelTI 
as Lases ua lei mosaica. 

VJ 
'11) 

Y111 
I" J\ 

Moysés, ci
dadão judeu, 
mui to versado 
em agio,tagem, 
mas pouco da
do a legi,sla
ção, pedira ao 
Sr Ruy Barbo
sa que laboras
se um codigo, 
uma constitui
ção, que elle, 
Moysés, pudes
se apresentar 
ao Creador. 

24 horas de
pois o Sr. Ruy 
en trega va a o 

pacato judeu o trabalho que este lhe confiára. 
A' hora marcada lá estava, noaIto do Sinai, 

o Sr. Moysés, suando como um aipim cosido, so
braçando cinco fartos volumes, pelos quaes se 
desfizera de 3.000 contos. (1) 

(1) Ahi foi o dinheiro que premiou os talentos do Sr. Ruy. No 
tempo da Grecia o Sr. Felinto d' Almeida conseguiria tambem trocar os 
seus talentos por moeda de outro paíz. E' O cambio. 
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Com cinco minutos de atrazo chegou Je
hovah, "cançado d'outros esboços" e pediu a 
Moysés apresentasse o projecto. 

O judeu já se dispunha a lêr aquella Biblia
theca, quando o Greador, tocando furiosamente 
os tympanos, intimou-o a calar. 

E, tirando do bolso do callet.e dois azu-
1ejos do tempo da pedra polida, gravou na face 
mais lisa de cada um delIes uma série de algaris
mos romanos, em ordem crescente, I até V-, 
num dos mozaicos, e de VI até X - no outro. 

Moysés ficou na mesma. 
Que diabo viriam a ser aquelles algarismos? 
Onde estava a Constituição? 
J ehovah, tomando nas mãos nodosas e eter

nas as barbas brancas do judeu assim falou: 
"Moysés! Moysés! Filho de Israel, minha 

creatura e guia de meu povo! 
Pensei que já fosse tempo de teres juizo 

bastante para não dares uma rata desta ordem! 
Não vês que as leis 'São feitas exclusivamente 
para sUggerir sophismas? Não comprehendes que 
os principios são instituidos com o fim unico de 
se deturparem? Não sabes que as constituições 
só servem para serem violadas? Não percebeste 
o que aconteceu com a Bíblia, com os 14 de Wil
son, com a Conferencia de Haya, com a Consti
tuição do BrasH? Não te commoveu o constran
gimento do Sr. Epitacio para justificar as conde
corações? Não estás farto de saber que os ho
mens é que governam os homens? Não medi:taste 
na fallencia de Comte, (1) em materia de legis
lação? Não concordas em que, si os vivos fossem 
sempre e cada vez mais governados pelos mortos, 
não se cammentaria a constitucionalidade do en-

(1) Figura imaginaria, bode expiatorio do enervante Sr. Teixeira 
Mendes. 



-233-

sino religioso nas escolas publicas do Brasil 'l 
Para que queres tu esbanjar com a rude lei mo
saica, a omnisciencia do Sr. Ruy Barbosa, tão 
profunda e tão incomprehendida? Não te atemo
riza a possibilidade da obr.a do Sr. Ruy vir a ser 
mais tarde manuseada pelo Sr. J acintho da 
Lapa! (i) O' velho Barbaças! O' pobre Moysés! 
V ê se~ consegues de teu prüuo Asveru!5 o que lhe 
sobra de experiencia, e nunca mais tentes pro
fanar a pureza destas paragens e a santidade de 
meu povo com esse conto do vjgario, (2) gros
seiro e fóra da moda, que é a lei, eterna e invio
laveI, neste universo eIll que tudo é violavel: os 
codigos, as distancias, il uItra pequenez, as cons
tituições, a mulher, os tratados, as religiões, as 
sciencias, o papa, a correspondellcia postal, a pa
ciencia do leitor; neste uuiverso em que só uma 
cousa se conserva inviolavel - a violabilidade 
das leis. O' Moysés, teu1 paciencia, leva estes mo
saicos e arranja-te como melhor puderes, que eu, 
"estatuario de Kolossos", não dou para literatu
ra, e vou ver se arranjo um novo macaco, mais 
modesto que o Sr. Le Dantec e menos feio que o 
Sr. Augusto de Lima. ,: 

Moysés, aniquilado pela eloquenci.a- de J e
hovah, ainda mais fulminante que a do Sr. RUY, 
deixou o monte Sinai, sobraçando os cinco volu
mes do Pentateucho, torrando-o em seguida num 
cebo secular da rua da Constituição. 

O Sr. Epitacio despediu-se de seus compa
nheiros, e tomou UUl bonde de S. J anuario, com 
destino á posteridade. 

A es'Se tempo o leitor dormia já o mais ir
resistivel dos somnos, pondo ass·i.m uma barreira 

(1) Intendente municipal e notavel amador de bichos. 

(2) Institt..ição muito acatada entre os norte-americanos, que o 
chamam - "bluff". 



-234-

a continuação dessa xaropada Inaravilhos3, que 
foi a vida do Sr. Epitacio Venturoso Pessoa ele 
Albuquerque. 

Quando, passada fi acção hypnotica desse 
capitulo, o leitor accordou de seu somno deli
cioso, encontrou 0.81'. Epitacio iustallado no Pa
lacio do Cattete, (1) na qualidade commodissiInit 
de presidente da Republica dos EstarIas Unidos 
do Brasil. 

Paz ft sna RIma! 

(1) Uma das 7 maravilhas do mundo; sua construcção. iniciada 
por Camembert, em 1535, foi concluída por Procopio IV, rei da Nu
midia, que conseguiu o hybridismo da aguia com o burro - na canta. 
intenção de incutir no espirito de seu povo qualidad~ características desses 
dous nota veis irracionaes: - a elevação de vistas e o bom l>enso. 

NelIe se hOilpedou por alguns mezes o Sr. Xico Salles, onde 
tomou algumas refeições por engano, pois a carta de recommendação 
qt.e trouxera de Minas referia-se á Pensão das Aguias, porém, a outra, 
a da Avenida Rio Branco. 



CAPITlILO XXXV 

Díctadura do sr. Epitacio Venturoso 
- O golpe d'Estado 

A dubiedade interina, que notabiHsou a pas
sagem do Sr. Delphim Moreira, teve como re
acção o golpe d'Estado em 1861. 

Após demorada peregrinação pelas côrtes da 
Europa, contaminada de Lloyds Georges, Clemen
ceau e outras machinas diabolicas, o presidente 
eleito não. poderia tolerar a pwsmaceira modor
renta com que a apathia do Sr. Delphi,m conti
nuára a apathia, do Sr. Wencesláu. 

Aco.mpanhando de corpo presente o conci
liabulo de Vers,ailles, passando horas esquecidas 
nos Invalidos a confabular com 0'8 destroços de 
Bonaparte, o Sr. Epitacio viera inquinado de 
idéas centralisadoras, e re'solvido a implantar no 
seio desta adoravel republica um governo a 
Luiz XI. 

Veio, viu e venceu. 
rrrallspondo a barra do Rio de Janeiro COm o 

pei to coalhado de crachats, lançou o nosso heroe 
o primeiro crachat na face da Constituição, e isso 
serrl falar na conciliação da invalidez com a ele
gibilidade. 

Mas. .. que importa? 
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Isso de Constituição é uma balela sem signi
ficação, que um punhado de malucos gatafunhou 
para fazer fosquinhas a um velho barbaças, 8:1.3.

cado oe bôas intenções. 
Cons·tituição é um argumento de que se ser

vem indifferente.mente o Sr. Ruy lJarbosa e o Sr. 
coroIlel Felippe N ery. 

Pela Constituição é deputado o Sr. Cinci
nato Braga; pela mesma Constituição é inten
dente o Sr. A'rêas, graças a Deus! 

Por tudo isso dispoz-se o Sr. Epitacio Ven
turoso a vibrar o golpe de Estado em cima do Zé 
Povo, tendo o cuidado de conservar intangiveis 
o jogo do bicho e o cinematogl'apho. 

E viva a Republica! ... 
Pondo as pastas milHares nas mãos de dois 

bachareis á paizana, longe de installar o culto da 
incompetencia, o dictador desviou os bons mi
litares para o terreno directo da arte de gue'rra~ 
livre dessa burocracia de fantoches que infesta os 
gabinetes das secretarias de Estado. 

Falou-se ahi dum negocio de uns navios 
alIemães, mas cousa sem importancia. 

O que sobre tudo illustrou a dictadura do 
Sr. Epitacio Venturoso foi a praga de gafanhotos 
illustres. 

Visitou-no& o cheiros'o professor Krause, do 
Berliner-Wiktoria-Hospitale. Doktor pela lena 
Uniwerzita'le, Direktor da Medizinen Schule de 
Bonn, etc.) etc. 

O Sr. Krause, callista eximio, aqui veio ex
por pm processo maravilhoso de concertos nos 
sotãos e aguas furtadas. Na pratica,a magia do 
sabio allemão soffreu os effeitos do calor do tro
pico e tornou-se algumas vezes inexequivel. 

A Italia mandou-nos uma girafa empalhada, 
portentoso automato, pacato e inoffel1sivo, que 
por muito te.mpo perambulou pelas ruas do Rio e 
São Paulo, simples como um mortal. 
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Em companhia desse principe veio tambeln 
um capão. Para desmanchar a impressão causada 
pelo touriste heraldico, o governo italiano im
pintóu-nos o Sr. Orlando, homem de peso e 
muito grosso para pilherias. 

Infelizmente o mesmo povo que abrira a 
bocca ao principe, não se apercebeu do estadista 
que poucos mezes .antes era um dos governantes 
do mundo, ao lado de Lloyd George e Cle
menceau. 

Houve, porém, uma farra, que, durante ,mui
tos dias, perturbou a "ida do paiz: foi a vinda do 
Rei Alberto, presidente da Republica. da Belgica. 

Esse homem notavel, col
locado geographicamente na 
iminencia de apanhar, teve 
uma sorte rara na escolha do 
algoz. 

O papel da Belgica era le
var uma sobra, fosse por que 
lado fose: si désse livre tran
sito aos allemâes seria por 
elles esmagada em definitivo, 
caso a Allemanha vencesse, 
ou ajustaria contas com os 
allíados, si estes ganhassem. 

\ 

Alliando-se á Entente, 

\ 

apanharia dos allemães, co-
mo aconteceu. 

Isso não empana o brilho 
milit.ar do Rei Heróe, pois, 

quando não bastasse Q provação das trincheiras e 
o sacrifício da invasão, ahi e-stava, a illustrar-lhe 
a bravura, a viagem ao Brasil... em caracter 
official. 

.o' céus, uma viagem ao Brasil não é co.ra
gem, é temeridade. 
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rrodavia, durante esse transe angustioso de 
sua vida, o soberano manteve-se á altura de UIllJ. 

vocação. 
Começou a offensiva com um telegramma-

11lensagem ao Povo, em que ligava o motivo de 
sua viagem á solidariedade que o~ homens elo
quentes do Brasil prestaralll á causa da Belgica, 
na. hora do martyrio. 

Esse telegramma fez o imperador do Brasil 
passar uma noite em claro. 

Ao pôr os pés flamengos no sólo brasileiro, 
pronunciando palavra:3 de admiração pela nossa 
grandeza moral, pela pujante magestade da na
tureZR do 'tropico, foi redonda'mente desmentido 
e des·mascarado pelo Sr. Carlos Sampaio. 

Numa tremenda e extemporanea catilinaria 
o prefeito declarou que não la nisso, pois conhe
cia perfeitamente as- intenções sinist.ras do mo
narcha: tomaria o Brasil de assaI'to e impingiria 
suas industrias, suas rendas, suas lançAs, seus 
crytaes, arrebanhando nosso café, nO.5·sas catara
tas,·· nossa indolencia, o que seria para nós uma 
calamidade! 

Felizmente o Rei r~ão entendeu o frallcez da 
prefeitura, e a visita correu como um delicioso 
carnaval. 

Phantasiado de almofadinha o ilIustre hos
pede media todas as esquinas do Rio de .T aneiro 
e suburbios, bancando Ll basbaque deante de qual
quer Ç8lrnelot, como o Inais carioc!), dos car'iocas. 

Comeu a feij oada do H Minho", saboreou a 
canninha do O', fez sua fésinha no Lopes, bebeu 
agua na. "Bica da Rainha", foi ao Odeon, montou 
os cavallinhos do Paschoal, e, segundo assegura 
o Sr. Cllipistrano, até banho o Rei tomou! 

Apezar de falar pouco, disse cousas adora
veis: elle affirmou que a rua General Pedra, ás 2 
!loras da tarde de um dia de sol e pó, era a cidade 
mais limpa do mundo; prometteu mandar um 
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pimpolho-herdeiro aprender iaboada á escola da 
professora Daltro, etc., etc. 

Distribuiu commendas a torto e a direito e 
hoje ha mais commenda-dores do Rei do que co
l'oneis de Floriano 

T'udo viu, tucto ouviu, tudo experimentou. 
rrudo viu Alberto I, O Temerario, com seus 

régios olhos, que a terra Hão ha de comer, porque 
olho de rei não é para o bico de vermes plebeus 
e microbios, mas par!l os vermes de alto bordo, 
para crapulosos gelliaes, p-1ra os embálsamado
res, para os agenciadores de exequias. 

E após uma corrida a Minas e S. Paulo, o Rei 
Heróe voltou aos régios penates rebocando varias 
titulas honorificas da aristocracia J~pi taciana, 
entre os quaes os de cidadão carioca, de sacio dos 
Democraticos, e de marechal do Exercito. 

Duas notas, dissonantes abalançaram um 
tanto a dictadura do Empellicacio Venturoso: a 
intervenção na Bahia I] .a questão dos poveiros. 

A intervenção ~a Bahia ... ... ... . ... 

E' 11lelhor Hão falar nisso. 
Os poveiros, pescadores do Alto, pat.rícios 

do Sr. Duarte Leite e vergonha de Eça de Quei
roz, não comprehenderam o espirita da lei de na
luralisação e empacaram. 

A questão foi debat,ida nos jornaes, com
mentada por toda a gente, o teria invadido este 
liVI'O si eu não houvesse 11nçado sobre o assumpto 
um punhado de pó da Persia. 





CAPITULO XXXVI 

Oasis 

Emquanto um homem. felizardo absorve em 
suas mãos invalidas um mandato de represalia po
litica - num recanto do. cidade, entre .as benções 
dos homens puros e u adm.iração dos não anal
pha,betos, vive a alma nacional, vive o futuro de 
uma raça, vive o expoente de uma cultura-vive 
Ruy Barbosa. 

Derrotado em todos Q,S pleitos em que se 
tem inscripto, cheio de civismo, de convicção, 
Ruy Barbosa não se furta á ordem. natural das 
coisas humanas. 

Oada derrota de Ruy Barbosa envolve uma 
confirmação dolorosa acerca do senso de uma col
lectividade. 

Ca.da povo tem o governo que merece, dizia 
o Conselheiro Acacio, que foi o mais sensato de 
todos os conselheiros. 

A vontade nacional, na sua grand·e maioria, 
repudiou Ruy Barbosa, num gesto natural de 
defesa, de idiosincrasia expontanea. 

E é o s·enso desta maioria que se cha,rna bom 
senso. 

H B 16 
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Presidente da Republica, Ruy Barbosa seria 
um mau chefe de Estado. Não se monta UIna lo
comotiva para puxar um carrinho de mão. 

A p·er;..~onaJidade (:c Ruy Barbosa, suffocada 
nas proporções exiguas de nossa "ida politica, 
t.ende á degenerencia, ú desordeIn, á improducti
bilidade. 

( '--" 
/' 

iD ~ ,) 

Respirando livreInente na Conferencia de 
Haya, Ruy Barbosa sentiu a plenitude da sua or
ganização mental, realizou a fina.lidade de seu ge
nio, e, ness.as condições foi util, pro'ductivo, COll
structor. 
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A aguia respira Illelhor nos Alpes que no 
morro do Castello. 

Nascido e formado para governar continen
tes, tinha que falhar chefiando facções. 

IlluS'trou .o Congref'lso de Ha,ya, triumphou na 
assembléa das potencias, e foi derrotado pelo Sr. 
Seabra. . . . 

Ruy Barbosa não pode governar um paiz 
cujo jornal de maior tiragem imprime 50 mil 
exem,plares; um paiz em que um governador de 
Estado manda cortar a energia electric.a· ao orgão 
da opposição, para que este não circule no dia 
seguinte! 

O tropico ainda llH,O comporta Ruy Barbosa, 
nem mesmo no Brlllsil, que é a nação mais pode
rosa do tropico. 

Medido para Lloyd George, tinha que suc
cumbir la.o' lado de Zé Bezerra. 

Eu, na qualidade de bom brasileiro, não dei
xei de hostilisal-o com a m.inha pilheria plebéa e 
irreverente, e com isto interpretei o sentimento 
de minha raça, pela lnaioria de seu eleitorado 
mareai barbante; mas isolado no intim'o de ro,inha 
consciencia de homem medianamente civilisado, 
e desgraçadamente não analphabeto, /Sou coagi
do, por essa cousa heclionda, que é a razão, :al ga
tafunhar esta pagina de desabafo, com. a mesma 
penna com que tracei o prefacio deste livro. 

Estas linhas fazem lembrar aquelle gradil 
que, no J ardi'm Zoologico, separa ajaula dos 
leões do medo dOIs espectadores. 

Ruy Barbosa, enjaulado na incomprehenden
cia cIos seus contemporaneos, ainda assim jus'fi
fina, um· gradil, para maior segurança dos pyP 
gmeus contempladores de seu vulto peI'1sonalis·si
mo e inconfundivel. 

Ruy Barbosa, isolado na grandeza de sua in
telligencia, éa expressão maxima da intelligen
cia nacional. 





Ultima Hora 

Politicolandia - 9° brumario (Havas) 
Ruy Barbosa abdicou. 
Esse homem extraordinario, que, durante 

mais de meio seculo, perturbou a homogeneidade 
politica do Brasil, com um apostolado que a nos
sa anemia moral não comporta, fechou o cyclo de 
sua actividade com a rfielhor das soluções fntaes 
em casos identicos: a U abdicação" . 

Dous são os processQ\S na terminação da car
reira dos super-homens: a "renuncia ou o sacri
ficio" . 

A primeiraapproveita aos sabios, a segunda 
immortaliza os martyre·s. 

Um;a fez Carlos V; outra fez Tiradentes. 
Ma;s, ainda a esse ultimo movi,mento de sua 

pers·onalidade, Ruy Barbosa imprimiu o traço de 
seu genio. 

Não foi prosaico como Wilson. Deixando a 
vida publica, foi expressivo como Cambrone, e 
delicado co,m·o Lamartine-recolheu-lSe á privada. 





CAPITULO :XXXVII 

Candidaturas Presidencíaes (') 

(1) Ver e tratar "City lmprovements". 





CAPITULO XXXVIII 

Sacad~ra & Gago 

O Velho habito 

Essa coisa de virem Gabraes dar com os lu
sitanos Costados em terras do Brasil é, sabida
mente, um máo costume, que vem de lon~a data-

E foi assim que os bl"avos pilotos do .lado de 
lá, apontando ·as tradicções de sua patria, com
metteram a existencia do hydro avião, e m·ais ain
da, commetter.wm o maior dos attenfados que se 
poderia imaginar, contra a memoria veneranda 
dos paredros de Sagres: inventaranl uma gerin
gonça, baseada no horisonte artificial. 

Por via d1sso é que o cura do Freixo-de-Es
pada-á-Cinta, engrolava, entre uma pitada e um 
espirro: têm bolha os mariólas, olá ,se têm! 

A OdYtsséa de Gago e Cabl"al é, em toda a li
nha, uma reprise da aventura de 1500. Apenas 
differem RS proporções, cabendo a Saca-Gago a 
feição mais modesta. 
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Cab:r:al I tinha uma esquadra; Cabral II um 
avião. Cabral I acO'mpanhou-se de uma expedi
ção; Cabral II acompanhou-~e de um Gago. 

Cabral I largou dQ Tejo; Cabral II largou do 
rrejo. Cabral I de,sviou-se do runlO; Cabral II des
viou-se do rumo. Cabral I descobriu o Brasil; Ca
bral II descobriu um vapor. 

Houve na colonia quem aJfirmasse que Sa
cadura e Gago se haviam feito acompanhar de 150 
homens portU'gU6zesj pura blague; - os 150 ho
mens portuguezes nada maLs foram do que uma 
inLerpreta.ção erronea dos 150 H. P., potencia do 
motor Fairey 17. __ 

Seja como fôr não se lhes pode regatear o 
titulo de intrepidez, arroj o, e bravura pessoal, 
não pelo que passaram na j ornada, mas pelo que 
soffreram na recepção. O sa,cadurismo ultrapaSlsou 
as raias do admissivel. Atravessando num. vôo, o 
oceano, foram elles a victoria do sir-controle: re
sistindo ao 'sacadurismo foram - o genio do he
roismo. 

Todavia, o que se lhes não pode conceder é 
o cunho de originalidade, pois não foram os pri
meiros pilotos que descobrir·am a Terra de San
ta Cruz, assim como não foram 015 primeiros por
tuguezes que voaram sobre o Brasil. 



CAPITULO XXXIX 

Cartuchos de Festim 
(Conto para oreano.s) 

Era uma vez um rei muito poderoso, senhor 
de muitas terr·as e de numerosos vassallos. 

E foi durante o reinado desse soberano que 
o Sr. Nilo Peçanha scismou que havia de ser o 
principe herdeiro ... 

Ha ahi de permeio uma embrulhada de car
tas que offendem e provocam ame,aça de reação. 

A imprensa agiu. 
Veio a Bernarda, e, quando iamos de.senvol

ver o capitulo sobre a bernal'lda, estoirou o sitio, 
e com o sitio a censura. 

Escola Militar 

traição 

Copacabana 



morreu 

inepcia 
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dois intrepi-

heroes 

fugju 

pyjamas 

marechal 

Borges de Medeiros 

povo commodista 

presidente tes'Ü 

Viva a Republica! 



CAPITULO XL 

Remorsos 

Quando, em meiados de 1920, os meus edi
tOl"es entregara'ID as provas deste livro para que 
eu lhes désse os ultimos retnques, condemnaram
me. certo irreflectidamente, ao ma,is chinez dos 
sup'plicios :-á leitura de minha propria obra. 

Vel"nissage macabra! 
Pena de T·alião! 
Succumbi. 
Depois de um momento de agonia intens·a, 

em que eu acreditei ao mel~lmo tempo em Christo, 
Mahomet, Borges de Medeiros, Moysés, Catespe· 
ro, Budha e Mucio Teixeira-após esse transe de 
chaos espiritual, entrei num periodo de hnperso
nalidade, de nirvana: não existi. 

Com o correr daiS hor:as, lent.auwnte comecei 
á ter a sensação extl'unha do reap:->luüoimentQ 
gradativo de minha consciencia, primeiro em hl'u
to, depois os detalhes, os sentidos. 

Quando, ainda completamente immovel, eu
trav,a na phase do raciocinio, reconheci o meu ga
binete de trabalho. 
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Tinha, porém, urna VIsao exquisi ta das cou
sas' ouvia sons do além, nunca dantes ouvidos pe
los meus ouvidos de bipede mo,desto. Assim, via 
diversos volumes de minha bibliotheca sahirem 
do arroxo dos livros visinhois, como quem s;a.he de 
uma sessão de cinema. 

O volume pulava da estante, e crescia e in
chava, agitava as folhas empoeiradas, de onde 
surgia, sacudindo a traça e a naphtalina, o respe
ctivo autor, lívido, fluidic·o, florescente, mal as
sombrado. 

gm pouco reuniu-se em torno de mim um 
magote daquelles espectros macabros, articulan
do uma linguagem que eu não comprehendia bem, 
mas que devia ser uma coisa m'a,is ou menos pa
recida com um trote academico em que eu ban
cava o calouro. 

Novo momento de angustia. 
Aquelles typos quasi diabolicos confundialn

me, torturava,m-rne. Uns de cavaignac, outros 
calvos, outros anotados de lapi6 vermelho, alguns 
picados de traça na clavicula, outros ainda com (, 
dorso carcomido de caruncho e bara.ta, quasi to
dos com os olhos irritados pelo pyretro; os mais 
velhols já enseba:dos, os mais novos e mais burros 
CUffi os dedos, as palpebras, os labios ainda col
lados, ainda em folha. 

Já me havia resignado áquella peruada si
nistra, quando a attenção dos fantasmas foi del"
viada para uns boccaes de alcool, em que eu con
servava umas porcaria.s anatomicas. 

Era o prestigio do "paraty". 
Deixaram-me elD paz e fizeram-se á bebe

deira. 
Pa,ssado um curto instante de silencio beati

fico, Dante Alighieri, sahindo da iInmortalidade 
do bronze, desceu com elegancia da columna de 
mar-more amarello, por uns degraus de ondas her
tezianas e chegou á minha meza. 
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Após uma polida cortezia, tirou do bolso azi
nhavrado um cigarro de palha e convidou-me a ir 
ao club. 

Meia duzia de shorl-drinks no Paschoal mu
dou o nOSiSO rumo, e, em vez do club, fomos ao 
caes Pharoux. 

earonte de frak, no tombadilho da U Setima" 
conduzia algumas almas para. Nictheroy, Inferno 
e Ilhas. 

Aquella viagem era para o Inferno. 
Durante a travessia do TaI"taro, Dante e eu, 

calados, ouviamos com benevolencia a tagarelice 
de Caronte. 

Era visconde e millionario, mas trabalhava 
como um mouro. Oom os progressos da medicina 
e o augmento dos alugueis, o movimento de pas
sageiros crescera assombrosamente, teIldo sido 
neceSl3aria a acquisição de nova,s catraias. 

E earonte ia falIaI' sobre uma casa com que 
doára a escola de pesca, quando chegámos á Praia 
Vermelha. 

Comprehendi a jlltenção de D.anle: queria, 
com a visão do Inferno, mostrar-me o perigo que 
corre) quem, como eu, comnlette livros de humo
rismo. 

Chegamos á porta principal do Inferno, cha
luada, a "Sublime Porta", por ci'ma da qual se lia, 
em lettras bizarras: Hospicio Nacional de Alie
nados. 

Era guardada por dois turcos: João do Rio e 
Alaor Prata. 

Este monologava sobre a candidatura Ar
thur Bernardes, não nos presentiu. 

João do Rio, porém, pediu-nos a senha, mas, 
reconhecendo Dante Alighieri, gemelicou um me-
10so "entra !sympathico" . 

Chegamos ao "Saguão da Posteridade", onde 
estavam instaUados a bibliotheca e o museu do 
I~ferno, a cargo de Bastos Tigre. 
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Correspondendo aos vãos das vitrin81s, esta
tuas de Sal de Macau lembravam as Sodomas e 
Gomorras de todos os tempos; e er'am rarissimos 
vasos bysantinos da casa Moniz~ e telas da renas
cença, ilIustrando passagens das bromiliadas. Um 
pal"a.izo em summa. 

- Si é a ·este ambiente de arte e repouso 
que chamam Inferno, estou com o padre Julio 
Maria-o diabo não é ião feio como se pinta. 

-E' que não reparaste na hecterogeneida
de da bibliotheca. 

E o Tigre, constrangido no cumprimento de 
um doloroso dever, viu-se obrigado a provar o 
genero de tortura da secção a seu cargo, dando
me a lêr os Alveolos, de O. D. E'strada e Lupe, de 
Affonso Celso. 

Desapontei; mas os bons officios de Dante 
tiraram -me da, enrascada. 

Sahimos, deixando o Tigre a fazer bolhas de 
sabão. 

Pa'ssálnos ao gabinete do Director. Lá esta· 
va Plutão, alienista bahiano. 

O rei dos Infernos pa.Iestrava. 
-Aqui, dizia elIe, referindo-se ao seu rei

nado, aqui está apenas o Estado Maior da huma
nidade; o grosso do exercito está lá fóra, na cida
de, ·são Os doidos da maioria, que em verd'ade não 
jogam pedras, mas jogam bombas de dynamite, 
jogam o bicho, o baecarat, a roleta, o futuro, e 
só não jogam a honr'a porque o banqueir·o não 
admitte fiados. 

Nesse momento entrava o Dr. Henrjque 
Roxo; pedimos licença e deixamos Plutão-

Passámos em frente a Santa Casa de Miseri
cordia, justamente á meia noite, á hora do chá. 
Não entrámos. Olhei para o frontespicio de can
taria pesada, onde se lia, em letras de granito: 
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"LASCIATE OGNI ESPERANZA, O' VOI 
CHI ENTRATE!" 

Atravessámos a Quinta da Boa Vista; o sol 
estalava. Herodes, suando por todos os póros, di
rigia uma festa de creanças-a Insolação dos ln ... 
nocentes. Dante accendeu um cigarro na cabeci
nha loira de um pirralho e saimos. 

Percorremos varias outras dependencias da
quelle estabelecimento de martyrio, cr·uzando em 
posso caminho com personagens de nosso scena
rio politico-sacia.} contemporaneo, de cambulhada 
com typos de outras eras e de outras raças. 

Lá estava o Sr. Conde de Frontin, em man
gas de camisa e chapéu cõco, engraxando furio
samente as botas do m'arechal Pires Ferreira. 

Era o! cumulo da humilhação e constituia o 
castigo imposto ao Sr. Frontin pelo seu desmedi
do arroJo, pois projectara, com destino ao cente
nario, a construcção de um globo geographico, do 
tanl,anho natural. 

Passando pela Prefeitura, esbarrálllos com o 
SI'. Carlos Sampaio, que, amarrado a um poste, 
engolia toneladas e toneladas da poeira infecta 
das ruas, ministrada por phantasmas macabros, 
victimas da tuberculose, da lepra e da-s lni! e uma 
molestias transmissíveis pelo pó, por aquelle 
mesmo pó com que S. Ex. tentara entupir o Atlan
tico, matando covardemente com a sensaboria de 
um aterro rectilinio, a surprcza da curva gracio
sa que é o encanto da Guanabara. 

Felizmente uma resaea vagabunda e bohe
mia chegou a tempo de sustar 'a.quella aberração 
da esthetiea e tran&ferir para o anno 2022, de N. 
S. Jesus Christo, os pomposos festej os do Cente
nario do Sr. Sampaio. 

Mais adiante o Sr. Amaro Cavalcanti, immo
bilisado numa cama de contenção, carpia uma vi
gilia perpetua; apezar de mortificado pelo somno 

H B 17 
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dos exhaustos, era despertado de minuto a minu
to pela la;muria de todos os mendigos do Rio de 
tJ aneiro, que, formando uma fileira sinistra, es
tendiam, de passagem pelo Prefeito, a mão des
carnada e infame, berrando "aOs ouvidos do coo
denlnado o nome da rua ou praça em que exer
ciam a sua deslavada mendicanci'al. 

Deixando o Sr. Amaro, encontramos um ou".. 
tro prefeito, cujos gemidos traduziam a enormi
dade do horrível. Atolado até o pescoço em UIll 

deposito de estrume bovino, suffocado pelas 
emanações quasi asphyxiantes, engolia, de 15 eU1 
15 minutos, um litro de leíte podre, que 08 donos 
de estabulos do perimetro urbano lhe despejavam 
pela guéla abaixo. 

Perto estava ü Sr. Van Erven. O seu suppli
cio era shakesperiano, conde,mnado a beber uni
camente agua, elle que passara (segundo affirma 
o Sr. Lima Barreto) do seio m'aterno para o ala.m
bique. 

E assim percorremos quasi todas as secções 
do Inferno :-A Mala Real, o Telephone, o escri
ptorio da Light, os theatros do largo do Rocio , o 
Parlamento Nacional, o rrribunal do Jury, a Cen
tral de Policia, o morro da Favella, a Academia 
de Letras, etc. 

A um certo momento, Dante, puxando-me 
pelo braço,afastou-me de uma sargeta que abria 
para uma imunda cloaca subterranea, onde chei
rava a todas as coisas mal cheirosas deste mundo, 

'e no fundo da qual a velha Tenardier gouguej ava 
insinuações obcenas; e Dante explicou :-é a zona 
da Politica Nacional. 

Eu, apavorado com aquellas visões hedion
das, mostrei desej o de conhecer o Paraiso. 

O poeta florentino, coçou o queixo florenti
no e num gesto florentino: 
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-Olha Mendes Fradique, lá es tá o Paraíso. 
Contenta-te em lobrigal-o á distancia, que aquil-
10 não é para o bico de escriptor nlambembe. 

E olhei o Paraiso. 
Ao longe, muito ao longe, branquejava.m ~e

pulchros na paz eterna da Morte. Um silencio bea
iífico embalsamava aquellas serenas paragens· Ao 
fundo, nos Ga,mpos Ely,sios, repousavam os jus
tos, os imbecis e os bons. 

Lá estavam Rodrigues Alves, Lima Drllm
mond, Washington Luiz, Numa Pompilio, Assis 
Brasil, Platão, Oswaldo Cruz, Filinto de Almeida, 
o Prefeito de Oork, Affonso Celso, Garcia More
no, Penelope, ° guarda-freios Isaias, o Barão de 
LacIa,rio; Wilson, Pedro II e um guarda-nocturno 
da !ribu dos Tupiníquins. 

Mais uma vez desej ei o Paraíso; mais uma 
vez Dante Alighieri cortou a minha vasa: olha 
Mendes Fradique, ao Para.iso só tem direito o teu 
leitor; tu, por emquanto, ainda não o nlereces. 
Desiste do Paraíso. 

Agora vou guiar-te ao PUl'gatorio . 

... ,., .. " ..................... ~ ............ . 

E levou-me á livraria Leite Ribeiro. 





CAPITULO XL 

Figuras do 1. o Reinado 

PIRES FERREIRA. ~ Na,sceu em Nice em 
743 a. C., rrlOrreu em Padua em 1913, t eudo con
quistado a fama de ter sido um dos mais notaveis 
bolinas do seu telllpo. Foi aluigo de La Pallisse e 
consul do Brasil em Berna, ,de onde trouxe duas 
suissas. MOI'reu abraçado com uma virgelll: - a 
sua espada. 

BASTÜS TIGRE. Nasceu eIll La 
Mancha, onde "as mãos de Afl'on-
80" o armaram cavalheiro an·· e 
dante. Engenheiro da Monarchia, in-
ventor das bolhas de sabão e irmão . ,-
de leite d3 Camões. Truster do hu
lllorismo no Brasil e suburbios, au-
tor de varios pingüs e numerosos 
respingos, mãe do "D. Quixote" e cultivador ca
rinhoso do portuguez. Está exposto no Museu e 
em ponto de bala para a Academia. 

RA YMUNDO DE MIRANDA. - Bohemio 
notavel, em cujo ventre Bartholomeu de Gusmão 
estudou as leis de aerostatica. Combateu Estacio 
de Sá, alliando-se aos francezes invasores e ás 
francezas, cercou Villegaignon com um esqua-
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drão de cavallaria e tomou todo o territorio da 
champagnc. Nasceu em Alagôas e foi o mais po
pular senador da Republica de Monte CarIo. 

CALIXTO CORDEIRO. - Poeta 

~ 
melancholico e encarregado da Ave
nida Mem de :;IÍ, de qllenl foi Íntimo. 

, Ten1 duas glorias na vida: uma é sdor 
a mãe do Garolo e a outra é, ~egun o 
confessa, 'ler conseguido até hoje o 
equilibrio amistoso entre apropria 
pessôa e o duo gazeta-tribuna. 

LEITE RIBEIRO. -- Coronel 8 ~h'~'cil'l': 
eletl0 ! Lltendente e deputado não entendeu :1 que 
a poli tica exige da espinha dOf'Sal dos seus culto
re8, o deu o fóra. Foi prefeito, cargo em que s() 
mostrou imperfeito, pois commetteu a leviandade 
de não avançar em al3'uns patacos, o que a estas 
h01'as o livraria da livraria. A sua maior gloria 
foi editar esta obra. 

nUMBERTO GOTrruzo. ~ Petronio mUll 

rIUClll'Ú e dama de companhia do Sr. Ataulpho de 
P'cli Ya. Nasceu em Orleans e serviu de modelo a 
A. Petit, o Grande, na Gioconda. 

PEDRO L - Rei; reinou do 
cOlneço 80 fim do seu reinado. Es
pirito c~lto e páu d ' agua am3dor; 
amigo inlilno de Savaranola e 
Correia Defreitas; discipulo de 
Seneca e fundador da Academia
suburbana de Letras, de que foi 
membro honorario. Nasceu na Pa
lestina em 736 (A. C.), morreu 
em Cascadura em f 906. Foi embals,a·mado e gal
vanizado em bronze e consagrado padroeiro dos 
vagabundos do largo do Rocio. 

-RAUL BAPTISTA. - Cirurgião de alto 
bordo, autor do poço hertesiano, na barriga do 
Emilio de Menezes. Esse 'l.rabalho é considerado 
uma das obras primas da Engenharia Brasileira. 
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LOPES TROVÃO. - CUnico notavel pelas 
suas matutações, boutades, inventor do collari
nho bocca de sino - fússil republicano e pae de 
Caramurú, e filho do rrrovão; nasceu em Hali
carnaso, foi companheiro e amigo de Antenor e 
perdeu a oportunidade de morrer. 

MEDEIROS ALBUQUERQUE. - ~ 
Polygrapho e cavador interuacional, - --;:.:... 
colloga do Dr. Epitacio Pessoa e fran- P-8· r. 
cophilo enragé (amigo do Franco) t1-~ . 
llwmuro da Academia de Letras. ~ 

M,ONCORVO FILHO. - Notavel pediatra. 
:\asceu em Nuremberge (Districto Federal) em 
1822. Corno o Murtinho, foi UIn dEsilludido dos 
homens, porém, mais humano que o primeiro. 
Mur-linho affez-se ao cão. Moncorvo á creança. 

LUIZ FONSECA, - o Tinoco. - Ex-pre
feito de Cafarnaúum -- foi figura de destaque 
nas Jeroni,mladas, poema de Nestor Gomes. Me
dico batuta, ali, na hora. 

WENCEf4LAU BRAZ - Celebre 
pela vivacidade de espirito e facili
dade de ilnproviso. Humorista irre
sistivel, d0 uma verve fóra do com
mU1l1. Morreu em Itajubá; não se sabe 
bem se nasceu. 

MAGGI SALOMÃO. - Um dos 7 sabias da 
Grecia, juiz da tribu de Juda e bedel do palacio. 
Autor da "Chave de Salomão", ou gazúa do ar
rivismo. Nasceu em Rhodes e morreu na obs
curidade. 

JERONYMO MONTEIRO. Conde de 
Monte Lybano - o mais terrível guerrilheiro da 
Polit.icolandia. Resistiu ás salvadoras, e, segun
do o maestro uruguayo Augnon Sierra, é a unica 
pessoa a quem se deve el condominio de la La-
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gôa Mirim. Nasceu em Ostia em 1860, foi tIe seus 
amigos e matou a opposição pela cabeça. 

ANTONIO· CONSELHEIRO - He-

~
-.. róe de Canudos, pagé e patriarcha ~ 

-- - :-. nasceu no Crato; Filho espiritual do 
/ padre Cicero com Catharina de Me-

dieis. Foi donatario da capitania do 
~ Oeará, onde implantou a secca; seus 

filhos espalharam-se pelo mundo, 
com todos os de sua tribu, a procura da terra da 
promissão. Morreu mirra,do. 

ALOIDES LINTZ. - Minis:tro do Perú e 
fabricante de queij os: Apezar da careca tem sido 
o que se póde chamar um camarada de pello. 
N otavel endocrinologista; autor de varios traba
lhos sobre o sexo fragll. Nasceu em Pau Gigante 
(E. Santo) e morreu no Ohampagne. 

ATAULPHO DE PAIVA. - Ancião insigne e 
cheiroso; foi um dos mais populares e requinta.
dos figurinos de seu tempo. EleHo membro 
(l'Academia em 1866, n10rrell em baixo de uma 
cama, nnnla casa de eOl1unou.u:.., da rua Jogo da 
Bola. 

COELHO. - (nâJ é o Affonso). Impressor 
notabilissimo e pirata amador. Dirigiu uma po
derosa empreza typogra phica, filial do inferno~, 
no Becco do Paço, nos fundos do palacio iInpe
riaI. Nasceu em Amsterdam, foi discipulo de El
sevier e morreu com UUla indigestão de pasteis. 

RAUL PEDERNEIRAS. - Ba-
charel amador e doutor nas horas ~ 
vagas, caricaturista surdo, ouvidor . 
geral do Reino e alcaide-mór de 
Alcobaça; professor de direito ar- ffUL.. 
tistico e anatomia internacional; 
farrista jubilado e premio de via-
gem. Nasceu no fim do inundo, em 1630, ernor-· 
rerá algum dia, por não haver outro remedia. 
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ANTONIO TORRES. - Padre il
lustre, aInigo e compadre de Scho
penhauer, advogou a causa de Ju
das de Keriot, em uma questão que 
es~e judeu teve~ com Cle,menceiúi. 
Suffraglsta do sexo for'te, e colla
borador do Correio da Manhã; 

. nasceu em Minas e morrerá quan-
do quizer. A seu respeito correm muitas verdades 
indiscretas, na Correspondencia de João Epis
copo. 

ALFRED.o ELLIS. - Notavel negocian
te de louças, nascido . em Sévres, 
em 830. Tomou parte na 1.a cru- H 
zada e viveu muito tempo na Ara-
bia, onde se formou em medi- ., ,\ ~ ~ 
cina pela Faculdade de Beyrouth; ~~fQ 

:f,~~~t~ foi amigo e contemporaneo de Du- r 

mouriez, cuj a philosophia adoptou; 
foi deputado e senador da Republica, depois de 
haver roido a corda da forca, a que fôra con
demnado, na inconfidencia. Na,sceu em qualquer 
parte e morrerá se não tral)ir as leis da natureza. 

NHONHO. - (Dr. A. Caire) . 
Clínico de grande prestigio no 
suburbiü e mesmo no urbio; autor 
de varios predios e dois automo
veis; deputado federal pelo Enge
nho de Dentro. Nasceu no Cairo e 
vive, porque "a vid8J é bôa". 

LAURO SODRE'. _. Enfant terrible da Ber
nard& de 14 de Novembro; hoje é já um rapazi
nho crescido, e deixou a vida publica, recolheu-se 
li privada. 
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o REIS DO "D. QUIXOTE". 
Notavel pela paciencia e bôa vontade. 
Pesadelo dos collaboradore:5 daquelle 
j ornaI. Foi nm dos magos que visitararrl 
o Deus-menino e apezar disso não se 
pôde dizer que o "D. Quixote" seja unIa 
casa de .elchior . .. Nasceu CID rraqu3-
ra no anno de 453 e morreu na batalha de Rivoli. 

BERNARDü DIAS. - Philosopho e natura
lista. Melhorou o tonnel de Diogenes transfor
mando em camara photographica e gabinete de 
Jnicroscopia. Foi preso COlHO malfeitor por teI' 
inventado um deli cios!) ·toxico - o tabaco virgi
nico. O jury absolveu-o unanimemente, com es
perança de salvar uns cigarrinhos de sua fabri
cação. Nasceu em Itaocára, viveu no Tonnel, e 
lllorrcrá quando os medicos o prohibirem for
malmente de fumar. 

MUCIO 'rEIXEIRA .. - Barão 
de Ergonte. Oonsul do Brasil na 
Venezuella, Illoralista notavel, foi 
um dós maiores cartomantes de 
seu tempo. Nasceu em São Chris
tovão, foi educado em Villa Nova 
de Gôa onde fez preparatorios, 
completando o curso e111 Bangkok. Virou Fakir. 

Figuras do 2.0 Reinado 

JACI{SON DE FIGUEIREDO. - Pro
fessor de Gymnastica sueca e philosopho notavel. 
Nasceu em Alagoinha do Brejo Grande, na Thes
salia. Após haver cursado durante 22 annos o 
Liceu de dança, formou-se em obstetricia pela 
Universidade de Carangóla. Sua obra principal é 
8. celebre novell8J intitulada "Paschoal Segreto e 
a Maison Moderne". 
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CAs'rRO ARAUJO. ~ Conde de Ba-ta-clan
cirurgião de Sua Magestade. Teve a escola de 
Appendécetomia prophyl.3·cüca. Foi um grande 
nmthemutico, notabilisando-se pela facilidade 
como fazia operações o trataNB. dos calculoso 

MONrrEIRü, O AI~AVEL. - Editor e livrei
ro. Socio-chamaris da Grande Livraria Leite Ri
beiro. Nasceu em Brindiré em 1832; foi disci
pulo e aIuigo de Richelieu, cuja afabilidade 
adoptou. O Monteiro da Lhraria é de uma ama
bilidade fuhninante. Serviu como caixeiro a El
zo\vir, em Amsterdam em 1657. Hoje é um caso 
sério na litteratura de seu paiz. 

ARMANDO GONZAGA. - Conde de S. Ga
briel, musico genial e juris!ta de grande renome. 
Foi discípulo Amado do Dr. Cesar Lobo; em 1856 
foi nomeado Ministro do Supremo~ Escolhido em 
1'866 para· representar o Brasil na Liga das na
ções, nl0strou-se um sjncero amigo da paz. 

COMME~DADOR FARIA. - Pirata de alto 
bordo e gigolot de Mme. Pompadour. Foi cama
reiro de Luiz XVI e mumia do Egypto. Hoje é 
assinl uma especie de cadastro ambulante de da
mas res·ervadas, telefone 250 central. Faria é 
uma instituição. Se não existisse seria difficilimo 
inventaI-o. As proezas que elIe faz, só o Euge
nio fa.ria. 

(Assistencia) . 
MAIA. - Personagem de Eça de Queiroz e 

socio do Leite Ribeiro. Segundo informa o Haul, 
o Maia vive uma vida pouco invejave!. 

Casou-se com uma rapariga distinctissima 
que s-e chama Córa, e dahi o martyrio. Toda vez 
que o Maia diz: - Córa, Córa diz: Maia! 

(Viuva Alegre). 
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FIM (*) 

(*) Sempre que u Creador dá os ultimos 
retoques na creatura, ~sente de si para ::,i um quer 
que seja de enthusiasIllO ou desespero, variando 
de exaltação, segundo o gráu de suu imhe
cilidade. 

Os mais felizes são os que, em carla fra
queza de sua creação, descobrem COUl os olhos 
adoraveis da inconscl encia, a Iuais sublimo llla
nif'estação do genio hUll1ano. 

Os mais desgra·çados são os que, torturados 
p'ela inexequibilidade de sua concepção gigan-

. tesca, procuram a todo cus'lo cOJlciliar a creatura 
material com a que" imaginára, sem comtudo en
contrar um só traço communl, sem sentir no 
producto do seu trabalho palpavel Uln vestigio 
siquer do que em seu cel'ebro se esboçara. 

Sem commetter a leviandade de confessar 
a·o leitor em qual das duas hypotheses mo consi
dero classificado, sou todavia forçado a declarar 
que - se es'ta obra carece de valor, de originali
dade, de tudo, em summa, que se approxinle do 
quasi perfeito - tem, ainda assim, ponto C0111-

lllum com as obras primas de todos os grandes 
genios que a humanidade consagra e venera. 

Esse ponto commum é esta pagina, com 
esta palavra: - FIM. 

Nesta pagina eu llle encontro com Shakes
peare, Dante, Goethe, d'Annunzio, Carlos Maga
lhães, Victor Hugo, Moysés, todos os imbecis que, 
não contentes de se prestarem ao riiiculo do seu 
tempo, arremettem contra a posteridade, nUlua 
ameaça mais ou menos terrível, segundo o quilate 
de sua genialidade. 
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Foi nesta pagina, á sOlnbra dessa mesma 
palavra FIM, que Virgílio terminou a. sua Eneida; 
foi nesta pagina fatal que Chateaubriand deu por 
terminado O Benio do Christta.nismo; foi a som
bra desse monosyllabo sinistro que Hugo paz a 
ultima pá de cal ao derradeiro capitulo d'Os Mi
seraveis, no jazigo perpetúo de João Valgean. 

Durante o tempo em que escrevi este livro, 
vendo quão distante e110 me deixava de Voltaire ou 
de Carlos Magalhães, tinha sempre, para o meu 
lnartYl'io, uma reflexão de consolo, dizendo aos 
grandes espíritos, causadores do meu despeito, 
a mesma phra·se com que o Sr. Miguel Mello 
ameaçára, no bo:t.equim, os apostolos do Dr. Tei
xeira Mendes: 

- E' aqui, - dizia eu, e~rnurrando esta pa
gina~ - é aqui que eu os espero. Todos os gran
des genios da humanidade virão aqui ter com
migo. nesta pagina. 

Entretanto, em meio dessa embriaguez de 
orgulho e de gloria, que me atordôa na companhia 
de tantos e tão illustres idiota-s, vem-me, talvez 
por instincto de conservação ou remorso, um' 
desejo irresistível de sahir d'esta pagina, como 
quem foge a um perigo eminente, como queln 
teme algum dissabor. 

E' que nesta pagina considero muito arris
cado o meu encontro COUl o leHor, mormente 60 

esse leitor adquiriu este exemplar pelos meios 
legaes. E é por esse motÍ\'o que eu saio sorratei
ramente ·desta·s linhas, evitanrto que o leitor me 
presin'fa, deixando apenas o meu cartão de visita 
para o caso de um duello. 

_I-FIM_~_ 

Agora é fim mesmo 
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