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CARTAS POLITICAS

I

Foge o tempo: cada instante que se escoa é mais um SOpl'O a
esvair-se do halito vital d'este mísero paiz.

Dignidade, grandeza e progresso da patria arrastão por estas ruas
quaes torpes andrajos de nação indigente e decrepíta.

Houve tempo em que a alma do pniz se voltou para o throno, de
onde esperava a redempção de tamanha calamidade. Concentrava-se
toda a confiança na virtudee sabedoria do monarcha excellente.

Largo espaço este. vehemente impulso da nação para se abrigar á
sombra de seu legitimo e perpetuo defensor perduroucom igualinten
sidade. Relaxarão-se, porém, as fíbras nacíonacs tão anciosamentc
destendidas.
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Agonisa emfim a robusta esperança, se já uno acabou de morrer.

A proprla voz que, ultimo echo do sentimento publico, repercutio
essa verdade e a levou ante a corôa; a voz de Brusm«, sempre amiga
e dedicada ao soberano, jú não ousa balbuciar esta crença, tão valida
outr'ora.

E como?

O sangue generoso do Brasil é neste momento entornado á jorros
nos charcos do Parnguay pela, ímperioia dos generaes mercenaríos,
que o governo assoldou á preço de milhões para commandar nossos
bravos.

Malfadada patrlu t Teu solo é d'aquellu argilla vigorosa de queDeus
plasma os heróes : e comtudo não eclrérão entre eIles um digno de
conduzir teus irmãos á vlctoria !

O suor cruento do povo extenuado corre a esta hora vasado em
ouro pelas campinas do Rio da Prata. Emtanto os chefes das famlliaa
brasileiras, unniqullado de repente- o desvelado patrirnonío, sentem,
corno pais que gerão a prole para a desgraça.

A mlseria, com seu cortejo lgnobll de crimes e devassidões, já fez
sua entrada triumphal neste opulento império que parecia d'eJ1a pre
servado por seusInunensos recursos. Nunca ha, porém, ouro bastante
para o rodo da d'el<tpidação.

Humores surdos, assomos' de impaciencia das classes inferiores, cir
culão a cidade. Como as repercussões do solo indicãoas cavernas sub
terraneas, ines echos annuncião profundos resentimentos do espírttc
publico.

No vertice d'este cataclysma, que ameaça submel'gir-nos~o minis
teria se recosta nas poltronas ministeriaes (( com a mesma placidez
com que busca O leito do repouso.»

E a voz .excelsn que devia espavorir tanta indiflerença ennnudece.
As falias do alto, vão nssoalhando cousas incríveis. mas que os factos
de todo o dia conürmào.

E' nas columnas do tlirono onde, o actual gabinete, foragido da
opinião que o repellc, se escora para áinda suster-se no poder COlll

arreganhes de força.

Ustirão' em tempos remotos ínüíngír ao parricida terrível supplicio.
Alavão-n'o ao cadnver de sua víctíma. A_ própria conscicncla indig
nada flagellava o filho perverso c desnaturado.
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Talvez influa esse. pensamento para manter aíuda o gabinete de 12
de maio[ungido ao cadáver do governe brasileiro. Vão intento! Não
se incute o remorso de sua obra á quem d'elln não tem a conscíeucía.

O actual gabinete acredita que beneficia o paiz; cumpre render
este justo tributo a sua boa fé. E' victíma de um fanatismo governa
mental.

A situação presente semelha a uma terrível chímera,

Um motivo ignoto, que devemos crer justo e nobre,tolhe nesta crise
Iormidavel a suprema acçãc da magestade. Os recentes successos pu
teuteão ti evidencia a triste realidade. Não será do alto que romperá a
iuiciabiva ela regeneração.

O coração do rei é inexcrutnvel, disse o propheta. Cal' l'egu'In inscni

tabüe. Devêra ao inverso ser para seus povos como o firmamento,
aberto e descortinado. Nelle veria a soberania nacional o nnnuncio da
serena monção da liberdade, ou as brumas da proxirua tormenta.

Se o olhar do povo brasileiro penetrasse no fundo do coração in
tegro e virtuoso, que a Providencia collocou no fastígio do poder; se
na limpidez da augusta consclencla vira se reüecürem claros 1101'i
sontes dé futuro j certo que applacára o pavor.

Outra vez renascêm a confiança, e a nação paciente aguardaria a
hora da redempção.

Longe disso; emquauto se esbroa por terra e se desfaz em pó a
construcção laboriosa e não acabada de quarenta nnnos difficeis, a
densidade da politlca imperial cada vez se obscurece mais.

Nlnguem sabe o que esconde essa atmosphern espessa das eltes re
giões; se uma esperança tenaz, se um profundo desanimo.....

'rcrrivel fatalidade pesa nesta hora sobre o lmperto brasileiro,

Com a rara fortuna de possuir um mouarcha exemplar na virtude.e
nolavel na intulligeucin, forte pela solidez das instituições e peloamor
dos subditos ; o Brasil não pode ser arrancado ao abysmo, para onde
se precipita, pela mão de seu amado imperador.

A'quem da revolução íngleza figurão dois reis da mesma família,
Carlos 2.0 e seu. irmão Jacquea 2.o E' escusado repelllr o pamllelo ;
a hístoria do presente reinado está virgem dos escandalos das velhas
monarchías.

Uni dos mais conspícuos historiadores hritannicos, uaceulay, refere
uma palavra do sagaz uncklngham, que desenha com um sd l!'aço, urna
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profundo, a phísionomia de ambos aquelles monarchas c a sorte da
patría em epocha tão desastrosa:

« Se Jacques pudesse, se Carlos qulzesse..... »

Sinto uma dôr pungente ao lembrar que o hlstoriador brasileiro,
quando contemple do futuro a uma e outra margem do sete de abril
os vultos egrégios dos dois primeiros monarchas brasileiros, possa re
pelir equel!e conceito.

Tal é esta dór, que ella revive a esperança exlíncla. Esfúrço crer
ainda, esrórço subtrahir a mente ao turbilhão de factos clamorosos
que envolvem e aturdem o cidadão.

Custa conformar a plena confiança na pessoa com o desengano de
seus netos. E' minha convicção inabalavcl que o podersuperiorquer c
pôde salvar o paiz; mas uma torça.adversa e mysteriosa,a fatalidade,
frustra os beueflcos eneãos da vontade imperial.

Pois que uma causa ignota priva o soberano de salvara nação pela
sua auítude enérgica, urge que o povo acorde para defender o pau-i
monío sagrado de suas liberdades e gloriosas tradições.

Serei lento, porque a .lethargía é profunda; e tardio porque o mal
se despenha incessante Mas abaixo da Providencia o povo já uão tem
senão a si mesmo, sua pruôencla e constaucia.

Eis a razão porque Emsmo se dirige agora ao povo, como outr'ora
se dirigia ao imperador; volta-se para onde rompe um vislumbre de
luz.

Caminha para o oriente da liberdade; se fugaz clarão o fascina
para o deixar outra vez nas trevas; paciente aguarda nova luz que o
guie.

Vou fallar ao povo brasileiro e proferirverdades que elle nunca ou
via, nem de seus dictadores, nem de seus tribunos.

Cidadãos d'este já florescente imporia!

Antesde occupar-rne de vossos maximos interesses,quero dizer-vos
poucas palavras sobre o homem que emprehende neste momento a
ardua empreza de arrancar-vos á vergonhosa apathía,

Não venho, transfigurado pelo despeito, desfazer a obra cousclen
ciosa que trabalhei recentemente: alijae esse pensamento, que sem
duvida acaba' de insplrnr-vos a desabrida ímmornlldnde d'esta epocha
abomínavel.
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Mais que o mesmo homem, sou a mesma opinião, a mesma idéa, o
mesmo sentimento. Ante o povo, como ante o imperador, sempre:
Erasmo; sempre a verdade e nada mais do" que a verdade.

Proponho-me, como então, a renovar a utlíançe da realeza com a
democracia. Quero restituir o monarcha e o povo, um ao outro. E' o
o meio de conspirar a catastrophe,

Sei que ha no povo, como no throno, uma magestade, e portanto
uma magnificencia. Qualquer d'ellas esparge favores sobre os seus
cortezãos ; e talvez, com profusão maior sobre quem a desdenha.

Por isso muitas vezes ceifa-se melhor as graças no comiclo e colhe
se mais faotl a popularidade nos paços da realeza.

Não sego eu neste ou naquelle campo. Nem.a magestade imperial,
nem a magestade popular tem o que dar á quem presentemente nada
ambiciona d'ellas para si e só muíto para os outros.

O que Brosmo deseja sinceramente, não lhe podem negar o impe
rador e o povo; a estima, o.primeiro, e a attenção, o segundo. Não
lhe podem negar, porque o soberano assim o deve ti sua virtude e o
povo ao seu interesse.

Não se infira d'estas palavras uma completa abnegação polítíce.
A ambição é a esperança acüva e laboriosa, como a esperança é uma
ambição inerte. Ouando ella abandona o homem, morre-lhe a viela
intelligente.

Um homem sem ambição é o sepulchro de uma almaexüncta. Apa
lavra que d'elle exhala vem gélida e lúgubre como os echos do
tumulo,

Bmemo tem grandes ambições; nem se peja de coníessal-ns, jtns
nesta quadra as ambições lisas e puras recatão-se pelo receioele torpe.
contaoto com a sordida cupidez.

Tantos cidadãos notáveis que atravessao esta crise mudos, con
centrados, arredios dos negncíos.. .. Em geral os cons'derão presas de
um secco e frio egoísmo. Engano; suo orysalidns se não urnas de
nobres ambições refraugidas,

Trabalho, pois, não a causo. de minha ambição, que não é d'esla
epocha, sim a causa de toda ambição honesta: a- causa do futuro.

De resto, para saciar a ardente aspiração de minha alma, ha um
favor que não depende nem dos reis, nem dos povos; urna gl'tlça de
maior valia que a munuficencia da corôa c o snüragío nnpnlar: é a
l>ençUo rla posteridade.
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Se me for dada obtêl-nt... AffinHo que não a troco pelas maispre
ciosas do presente.

.lá vedes que não sou tribuno; não careço 'de arremedaru fNa
e retumbante eloquencía da girin demagogica; nem revolver navasa
social os mãos ínstínctos da plebe.

Dirijo-me ao POVOj e por povo entendo o corpo da nação sem dis
tlncção de classes, excluídos unicamente os representantes e deposi
tarias do poder.

Aos grandes como aos pequenos, falIarei ,a linguagem que me deu a
natureza; comprehendão-me os capazes, pelo ractocinío . os ignoran
tes, pela intuição mystertosa, que em todos os tempos ha inoculado a
verdade no seio das massas.

Carecia dizer-vos estas ~ousas. Conheceis agora o homem que tomou
o firme empenho de eommover-vos, mito grado vosso.D'esta vez heis
de acordar, eu o garanto; tenho, lnfellzmente, nos brios nacíonacs
indignados poderoso reagente que "05 arranque ao torpur.

Cumprireis vosso dever, povo!

E' preciso que VOSfíl energia, como em 1831, salve a nação e pre
serve o throno. E' preciso mais; que defenda contra a fatalidade qne
o coage nosso virtuoso imperador.

ERASMO.
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Dizia um sabia dos tempos antigos; notavel pela excentricidade,
que «dos animaes selvagens o mais perigoso é o calumníador e dos
anlmaes domesticas o adulador. li

Ambas as castas, a que babuja e a que morde, constantemente vos
cercão, povo. Preservai-vos d'ellas com igual cuidado: o veneno de
qualquer é violento e mortífero.

A lisonja mais despejada com que vossos cortczncs costumao em
balar-vos é a da liberdade, palavra tão ínebriante para os povos, como
a da belleza para as mulheres,

ousão proclamar qU"e soisum povo livre !

Essa grande falsidade, á força de repetida, tornou-se um mote de
nossa política. E' uma phrase ouca, mas sonora; produz bello eífeito
nos monólogos da comedia parlamentar.

Pesa-me arrancar o povo brasileiro á essa doce illusâo ; e aggravar
os males que o acabrunhão, com o desengano cruel de umbello sonho
de quasi meio século. Mas é meu timbre a verdade; devo á muges
tade popular a mesma franqueza que usei com a magestade imperial.

Ouvi-me! Entre as nações civüísades não lia outra menos livre do
que é presentemente. o Brasil.

parece-vos, cidadãos, que proferi uma blasphemia politica. Sem
duvida me julgues hallucinado pela paixão, ou pervertido pelo inte
resse, pois me arrojei a semelhante acerto.

i\. nação brasileira 'menos livre que a França de uouner, e a Prússia
de Bismark ?

pausadamente, com a consciencia aberta e a razão ntteuta, vos res
pondo que sim. Ainda mais, affinno que semelhante' convicção está
incubada no fundo de todo o esplrlto recto ; e não se produzia só
mente por um certo pudor da opinião.



10 AO POVO

Não contesto que exista em nosso pníz uma grande massa de liber
dade, mais avultada do que na propria Inglaterra. Não falto dos
Estados-Unidos, porque ali reina o despotismo da multidão.

De tão enorme volume de liberdade, porém, a máxima parte jaz
ainda em bruto, como .a natureza de nossas regiões magnificas j o
resto constitue o monopolio de um pequeno numero.

A liberdade no Brasil está, como dizia Nodier, na mão dos fortes e
na bolsa dos ricos. Dossobejos que elles repartem, ou das migalhas
que ficão pelo chão, vivem os fracos e os pobres; pOI' outra, a maior
parte da nação.

raiz cívilisado em relação aoscostumes, vivemos ainda nos tempos
selvagens da politica; o cidadão não vale 11a medida de seus direitos;
mas sim na proporção dos beneficios que póde dispensar ou segundo
o quilate das próprias forças.

Temos a gloria de possuir a mais liberal das constituições. Livro de
ouro dos sabias patnarches do Importo, figura como um codigo de
moral polilíca, respeitável pelo culto que as gerações novas eostnmao
prestar aos seus progenitores.

.Lei, porém, não é; carece de magestade e imperio ; não a vivifica o
espírito da soberania nacional; encerra apenas o conselho dos an
ciãose as maximas de sua sabedoria.

Não está a situação patenteando a desconsoladora realidade?
1)01' menos Iivre que seja um povo; tem elle dois benssagrados para

o governo; e são, a substancla da vida-o sangue; o fructo do
trabalho - o suor.

O tributo que o filho deve á mãe-patrla {L e1Ja somentecabe o direito
de o exigir; o poder tem apenas o dever de sollicital-o, como um dos
meios íudíspensnveis para cumprir sua missão administrativa.

Os próprios reis absolutos, que diapunhào dos povos como de um
património da família, respeitavão o sangue e o suor dos subditos. Só
o empregavão no engrandecimento e gloria da pntria commum.

Aquelles que espercliçavão o precioso bem e exhaurlão o paíz, erão
logo condemnados pela voz do povo ao labéo de tyrannos: galé per
petua da memória execraria elos oppressores da humanidade.

Olhai neste instante para a velha Europa. Vereis como os soberanos
da Austrla, da Prussin e da Ltaliu hesitão em dispam!' o primeiro tiro;
e, comtudo, fundos rancores oxaltãc os brios nncionaes. Mas se alguns
d'elles têm esbanjaeloos direitos 'dos sobdítcs, ao menos do sangue
são parcos,
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Entretanto, vós, povo brasileíro, não dispondes nem'do suor' nem
do sangue vosso.

As provas se accumulão, insultando vossa magnanimidade.
Quizestes acaso esta guerra nefasta, que de repente se despenhou

sobre o imperio, como um sopro da colera celestet Abristes com as
próprias mãos este abysmo para sorver milhares de vidas e os recursos
de talvez um seculo de existencía v

AcreditaI-o, seria fazer vlolencia á verdade e injuria ao vosso bom
senso. Acceitastes a guerra com dignidade, quando vístes a honra na
cional compromenída ; mas no amago -da oonscíencla nacional está
latente a indignação, que mais tarde ha de cahir sopre os obreiros da:
calamidade publica e assoberbal-os.

O brasileiro cordato e brioso almejava, é certo, pela mudança de
nossa polüíca no Rio da Prata.

Duas phases já, teve essa politíca desde seu principio; na primeira,
que data dos tempos cclculaes e prolongou-se ainda pelos primeiros
nunos do império, dominou o principio de conquista; na segunda~

inaugurada em 1829 e sempre mantida até agora, mais ou menos haê
bilmente, desenvolveu-se o systema da intervenção.

A expulsão de ROsfs, o mais brilhante resultado d'essa política
sabia e moderada, foi também o desengano amargo para os homens
eminentes que mais a havião trabalhado. .

O íllustre visconde do Uruguay, o pensamento iniciador das nego
dações de 1851, e o lembrado Marquez de Paraná, o executor d'essa
obra gloriosa, reconhccêrão antes mesmo de lhe pôr o remate,a im
possibilidade de ínsistir no futuro sobre a continuação de semelhante
poütíca.

O Brasil não podia representar eternamente o papel mesquinho !le
expulsar de caudilhos, que renasciãónão das cinzas, mas da rahadilha
um do outro.

Hontem nosas, hoje Lopes, amanhã Urqufza, depois qualquer outro,
e talvez'dos nossos pretensos amigos.

Não são cousa vil e somenos as vidas e cabedaes~e umapação. nova,
para derramal-os á profusão na terra estranha e ingrata, onde a boa
semente só brota profundos rancores, miseraveis impro'perjos,~

Um novo systema, de abstenção e sobrsncería, sem duvida formu
lou-se no alto senso dos dois.estadlstas promotores àas negoctações de
1851. O certo é que' desde então começou elle ,3 flltr;lf 'na con"'ic,ç~ó

dos cidadãos aueutos a essa magna questão.
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Ultimamente estava a idéa radicada-no.esptrno publico. Esperava a
nação, que o primeiro impulso dado pelo governo ápolitica platina,
depois da pausa havida, seria naquelle sentido, para firmar a attitude
sobranceira e digna que convém a um grande imperio em face de Pe
quenos estados.

O Brasil não precisa do território de seus vísínhos, pois o tem de
sobra e uherrimo; tambem não é essencial para seu bem-estar a paz
e equilíbrio das repuhlícas americanas. A.politlca de intervenção fõra
sobre tudo philantropica: exprimia a caridade internacional de um
povo pOI' seus irmãos dilacerados. QuanLo ao interesse que nosso paiz
tirava d'clla, reduzia-se aos subsidies 0\1 empréstimos não pagos,além
dos onus de uma guerra sempre imminente.

Grande e amarga foi, portanto, a decepção do paiz, quando vio
pasmo, uma nova situação que se dizia salvadora, ir catar na guarda
roupa do passado, a diplomacia já abandonada ao pó ,e ás traças.

O Brasil tinha sem duvida para o futurouma guerra em aberto com
as repúblicas do Prata, não esta ou aquella, mas com todas. Nossa
história guardava paginas em branco, esperando o registro de muitas
e brilhantes vícrorías.

Era um legado transmtttldo pelo sangue heróico de que provimos.
Os manes de Affonso ;Ienriques e D. João, i.o exlgião esta home
nagem.

Era uma divida sagrada á memória dos valentes soldados portu
guezes que desde o secuIo i 7 defenderão, contra a.cobiça castelhana,
a fronteira sul do Brasil. Era um empenho que contrahimos com a
Providencia quando elln nos asslgnou a primazia na América doSuL'

Isto como raça.

Como povo, a guerra exprimia a reparação de um longo passadode
injurias" e a imposição solemne da nova política.: Seu resultado infal
livel havia de ser a definitíva solução de todas as questões pendentes,
e o respeito que aplainaria qualquer futura difllculdade.

Mas essaguerra, immeosamente popular noBrasil,essaguerra justa,
util e gloriosa, é por ventura a ruinosa complicação que nos forjou o
tino dos progressistas?

De fórma 'alguma.

Aquella guerra era uma questão de futuro para a qual nos devia..
mos preparar com todo o cuidado; senão por necessidade" ao menos
por decencía, E' indecoroso para o gigante lutar com o homunculo;
castiga-o e passa além.
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Ainda mais, as··tradições nacíonaes, as justas susceptibilidades da
raça, ímpunhão ao Brasil a obrigação indeclinável de fazer a guerra,
so e exclusivamente. A alliança com o inimigo de honterne de ama
nhã, será admissivel em uma questão de interesse; mas em ponto de
honra nacional é trahir o povo ou menoscabal-o, acceitar o supertluo
concurso de quemjá o ultrajou cobardemente.

Qual honra é uma que se accommoda á injuria atroz para vingar
outra Injuria t Será decorosa a desaílronta da dignidade nacíonal com
prada com uma longaserie de humtlhaçõee t

A sediça evasiva é que fomos provocados.

Não acrediteis em tal mysríüceção, povo. Foi vosso governo, de sua:
própria vontade, que no remanso da pai e quando tratavade ainda
mais desarmar o paiz, lembrou-se de repente de enviarás margens
do Prata dois emissarios para nos importar a guerra.

Os índios de nossas florestas tinhão essa usança. Como o combate
lhes era alegria e festa,quando passavão algum tempo sem elle, fazião
partir um ou mais guerreiros para o campo dos inimigos a fim
de provocai-os com alguma fanfarronada. Chamava-se isso bu.scar a
guerra.

Assim flzerão comnosco : em maio de 1864 partirão os emissarios ;
mas a guerra desencadeou-se com tal íuria que os espavoria.

Hei de escrever mais tarde a historia d'esta guerra tão repassada
de heroismo brasileiro, quanto repleta de erros e desvarios. Agora
não; o presente aqui está comnosco instante e despotico, que não
consente volver ao passado.

Tenho eu razão de affirmar que não sois um povo livre, quando
sem vosso consentimento se decreta uma guerra, sorvedouro de vosso
sangue e suor?

Nossa constituição. essa velha cartilha que os políticos de hoje só
estudão,como os navegantes sondão os escolhos, para os evitar j nossa
boa e leal constituição dispõe que ao poder executivo compete decla
ra?' a g'uerra, e fazer a paz.

D'este preceito se ajudarão os fabricadores da grande calamidade
publica para, de sorpreza, sem audiencia da nação,'na emergencia
dos embaraços financeiros, arrastar-vos a uma luta desastrada'.

Se o -legislador constitucional, ao escrever aquellas palavras, pre
sentisse o que seria o poderexecutivo de sua pátria nos annos da des
graça de 1863 até, , .. , certo que a mão lhe tremera. Talvez prefe-
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risse deixar na grande obra uma falha, á consagrar com a magestade
legislativa a futura ruína do joven império americano.

O governo arrogando-se, á sombra d'aquelle artigo, uma preroga
íiva soberana da nação, inaugurou o mais cruel despotismo.

O direito de paz eguerra é o direito de vidaemorte do estado ; é
ainda mais, o direito da gloria ou opprobrío de' um povo. Armado
com a feitura e execução da lei, os despotas oppnmem um paiz e o
mutilão ; íuvestído por ventura do poder bellígerante um governo in
considerado póde assassinar OU_ deshcnrar a pátria.

Era possível que o povo brasileiro da independencia, que recebeu
o bnptísmo da liberdade nos cárceres e. patíbulos do absolutismo, se
despisse d'essa porção mais importante da própria soberaniaPete a dar
ao governo?

Mnguem ha que o pretenda. o díreíto de paz e guerra pertence á
nação, que o exerce pelos seus immediatos representantes: a consti
tuição foi positiva.

O nervo da guerra é o dinheiro ; o musculc é o soldado. Ambas
essas fibras se prendem ao povo. A iniciativa do imposto de sangue 13
suor pertence ao ramo temporarío da legislatura; é também aos de
putados, representantes da dernocracia, que o governo pede as leis
annuas de força e orçamento.

Ha na guerra, como em qualquer outro facto governamental duas
partes, a deliberativa .e a executiva; a primeira é a lei; a segunda-
o acto.

A deliberação da guerra, o estudo de sua necessidade e alcance,
pertence ao poder legislativo; as forças e orçamentos extraordinaríos
são a lei que decreta o estado bellico.

O acto do governo, simplesmente executivo, consiste na declaração
da guerra e sua dlrecçâo até a opporlunidade de celebrar uma paz.
digna e vantajosa. '

E' só a execução do mandato legislativo que a constituiçãooutorgou
ao governo no art. 102. Essa faculdade não tem alcance e natureza
diversa das outras.

Tambem o ministerio nomêa empregados, provê beneficios,concede
titulas, vela na segurança publica; mas dentro da orbita da lei.
R' executor e não legislador.

Suscitar uma guerra, sem ter obtido da assembléa -geral, com os
meiosessencíaes a approvação legislativa, é uma traição ti. patria. Seja
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embora a guerra injusta e desastrosa, a honra macíonal porá em
coacção os representantes do paíz.

Sois livre, povo brasileiro, vós, 'cuja vida e morte, cuja honra e
numühação, dependem da hilis de um só ministro'1

Já a luva de uma duqueza, tarde apanhada, deu causa á confla
gração da Europa. Ao menos fízerão as nações provas 'de galan
teria.

Na America do sul foi tamhem um arrufoo motivo da guerra ac
tual; arrufo, não de duqueza, mas de vaidade 'igualmente suscep
tivel. Um chefe parlamentar se amuou por causa da poltrona sena
torial.

Se o governo, declarando a guerra por sua conta, ao menos tivesse
com o parlamento a cortezia de o instruir dos acontecimentos ! Nunca
o desdém pela assembléa geral se ostentou com desgarro maior; pa
rece já brasão e timbre da farda mínísterlnl.

O que têm feito vossos representantes em relação á esta crise tre
menda '1

Duas vezes, o anuo passado e este, vetarão de tropel; em horas es
cassasc resoluções mal amanhadas, ou antes cartas brancas ao minis
teria para -gastar .do sangue .e suor brasileiro larga porção esmada
á fantasia.

Passou a axioma, que vossos presumidos representantes não são os
verdadeiros escolhidos do povo. Ninguém ignora que o voto, que já
sabe das urnas polluido, mais se deturpa nas cercanias do poder.

Entretanto basta o titulo de representante da nação para excitar a
invencível repugnaneía do governo. Elle soãre a presençadascamaras
com um tedio e irascibilidade que nem mais procura disfarçar.

Lembrais-vos de Mitabeau ? Era uma alma originalmente aristocrn
tica, na qual não obstante a verdade derramava.proíundns e esplen..
dirias irradiações democráticas;

Propunha elle como um dogma constitucional a permanencte da
sessão legislativa durante a continuação de guerra. Seria o parla
mento a fonte de força e opinião, onde sob essa crise melindrosa, o
governo Iôsse constantemente acrisolar a noção administrativa e re
ceLer nova pujança.

D governo brasileiro, não sômento esquivou-se de apressara reunião
do poder legislativo quando ateou-se a guerra, mas levou o menoscabo
ao ponto de o despedir, como um credor importuno. Bem entendido,
depois de obtida a reforma da letra.
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Durante esta guerra o poder legislativo não fez mais do que uns
remendos informes ás leis annuas,

Apenas o anno passado amanhou essa tarefa ridícula, deu-lhe férias
o .gabinete. E' natural agora que o enxote de uma vez, para livrar-se
do ruido íncommodo das discussões.

O governo-deseja concluir a guerra; e a assembléa geral o atra
palha nesse importante trabalho. Já basta a impertinencia de algumas
vozes soltasque na imprensa destoão do laus pel'ennis.

Muito bem, senhores. Acabai de provar a este povo, que,alie està
hem longe de ser um povo livre; iíraí-lhe a.ullíma illusão, para que
emfim se recolha' ao silencio e ú resignação perdida até a velleidadc
da queixa.

8RASMO.
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Se exhauriudo teu sangue e suor; infeliz povo, ao menos regassem
com ellesos louros nactouaos l:. .-.

Ah! Eu vejo agora a figura solemne da patría, que assoma ante
a mente respeitosa. Traz legrímas nas faces e luto dentro d'alma.

As lágrimas são de consolo r correm pelos filhos valentes que mor
rêrão pelejando com denodo no campo da batalha. Maso luto é acerbo
e pungente; o Brasil o sente pela sua honra de nação" vilmente sacri
ficada.

E' tempo de soltar um brado de indignação contra essa lenta e fria
ígnomtnta à quefilhos éngratoa condemnárâo a mãi-putrin. Praza aos
céos que ti esta hora os soldados brasileiros tenhão ernfim vingado com
uma batalha esplendida nossos brios conoulcados.

O abysmo nqs invoca. Só não o vêm diante aquelles a quem hallu
cina. a vertigem do poder. Esses, emquanto o paiz estnrteja, deleitão
se na compostura de phrases .perluxas e nos guisas de suas ancas
palavras. Pensão elles que se conjura calamidade tamanha com a fõfa
presumpçân e o talento da ninharia.'

Não bast~p vinte longos mexes de aviltamento para patentear a in
capacidade da facção que arrastou o Brasil.a uma guerra nefasta?

De (lia em dia nos, aprofundamos na abjecção e improperio. 'se o
obscuro cidadão, perdido nà lnrhamultaçjá sentiu mais de uma.vez
queimar-lhe o rosto a vorgouba de sua patria ; que não será da face
augusta, para onde volvem os olhos do mundo, a contemplar nossa
nttitude em tal momentoI

Quero fallur sem paixão. Calco os assomos que me assoberhão ; de
clino de attenções pessoacs e considerações políticas. Quando se trata
de salvar o decoro do nome brasileiro, .só conheço um principio, - o
pundonor.

Esta lauda da nossa historiá relata fi. humanidade mais um exemplo
3
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do triste phenomeno a que estão sujeitos os povos, como os homens.
Fomos victimas de subíta demencía politica; estranha revulsão sopi
tou em 1864 o bom senso nacional. Os comícoa episodios da questão
Ingleza já annuuciavão os prodromos do mal.

A epocha infeliz que vamos atravessando não é realmente ,outra
cousasenão um grande e longo desvario da razão publica. Incompre
hensível insania transformou em desassísado libertino o'circumspecto
e prudente imperio da Amerlca do Sul.

Quem recorda a prova gloriosa de sensatez que em1831 deu o povo
brasileiro, acephalo e privado de seu chefe natural, .pasma ante o
assombroso espectaculo da actualidade.

Em annos anteriores o absurdo surgia a períodos como o grande
resolutivo de nossas questões políticas. Desde certo tempo passou a
estado permanente e ohronico. Seu dominio foi coro a ascensão da liga
definitivamente Inaugurado na alta direcção do paiz,

A guerra que sustentamos é desde sua origem um tecido de in
congruencías e desacertos. 56 ha em toda ella de nobre; digno e ccn
solador, a intrepidez de nossos marinheiros e soldados. Virtude espon
tanea do homem e do povo, produzia-se independente do governo, 'e
apezar dos esforços adrede empregados para abafai-a.

E' incrível ! A racücn d'esta guerra parece dirigida ao fim inaudito
de fazer do soldado brasileíro um cobarde. Mercê de Deos não o con
seguia: a soffreguidãó do ínímígo por fortuna desencadêa nsvczes o
valor de nossos bravos, que deprime ainda a culposa indolencia dogo
verno e seus agentes.

Desde o começo da luta até o presente, maistle anrio, ainda-não
ferimos um só combate por impulso e arrojo próprio. Nossa missão
parece a defensiva j é o inimigo, cansado de esperar, quem se atreve
a uílrontar-nos em nosso próprio acampamento.

Invadidos ou atacados, eis como se batem os exércitos allíados.
Para dar um passo avante eguardão os tardós generaes com pacíencía
inesgotavel que o Inimigo nos abra espaço.

Foi justamente na occasião em que veriflcámos o completo desarma
mento do paiz, a proposito da questão Inglezat- quando o horísonte de
nossa politica interna se toldava com as graves complicações ecóno
micas : foi nessa delicada emergencia, que' de chôfre, sem prepara
tivos, o governo brasileiro Pl'OVOCOU oestado do Uruguay.

A' repentina attitude bellica deu-se como causa apparente econtes
savel,a tolerancia da república visinha arespeite dos attentados com
meuídos contra cidadãos brasileiros dentro de seu territorio e em
assas fronteiras.
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Mais nobre e poderoso motivo de guerra não o ha. um só compu
t-íota insultado impunemente em pa~,~ ~strangeiro bastava para com
mover nossos brios, sem comtudo pertul'bal' a razãonacional.

A facção que havia á sombra da víolencía britannica empalmado
uma situação, tirou da nova injuria pretexto para uma políticaexterna
que-disfarçasse a intestina dissolução. Se ao menos, posta a nação ao
serviço de interesses partideríos, lhe esbanjassem unicamente a ri
queza, mantendo illesa sua honra!

Mas que flzerão até agora em desaffronta da injuria?
Preoipitárâo o paiz de aobresalto em uma guerra desastradapara

obter satisfação dos aggravos soílrídos na pessoa de nOSSOS irmãos: ,
Entretanto, depois de bravatas impróprias de uma nação que se

respeita, obrigárão o imperio a assistir Impassível aos novos insultos
e vilanias commettidos no Ria-Grande pelos' caudilhos Munoz e Appa
ricío, até hoje impunes.

O heroismo de 'nossos bravos expugnou com sublime,' mas não íni
mitavel temeridade, a praça de Paysandú, onde novas affrontas erão
diariamente lançadas ao Brasil. Soltárão sob palavraos vis e traiçoei
ros inimigos!

Em Uruguuyana, os destroços de uma força paraguaya extenuada
desfallecíão á penúria. Esse bando de assassinos; não recebeu uma
prova sequer' de ascofe horror. 'Offerec~rão.;.lhe em nome dos hrasi
leiros as condições de uma honrosacapitulação I

Valia a pena de' empenhar-se o paizem urna guerra desastrosapara
alcançar tantas,humilhações?

Se a honra, vida e propriedade dó cidadão brasileiro é cousa so
menos ao juizo do governo, que elle perdôa em Paysandú, Montevidéo
e Uruguayana os mais graves attentados contra aquelles direitos sa
grados, como explicar o melindre de pundonor nomomento de empre
hender estouvadamente a guerra?

De que servio ao Brasil correr ás armas para.garantir nofuturouma
de suas fronteiras contra as aggressões dos orientaes j quando nessa
mesma occasião deixava o governo ao desamparo e Iranca.aos para
guayos outra e importante fronteira, abandonando assim criminosa
mente Matto-Grosso á ruína e assolaçã'o?

Em um momento a offensa á pessoa dos brasüeíros é urnainjuria
atroz que brada vingança, um caso de guerra Iudeclinnvel.e urgente;'
pois não .attende á sítuação diíficil do paíz, Logo após essa mesma
offensa ou ainda mais revoltante torna-se um acto sem imputação. pra
ticado por bárbaros, para quem devemos.mós povo.cívülsado.jnostrar
nos sobranceiros e generosos t



20

Meu Deos! Quanto são pródigos da honra e sangue da nação os
homens que se erlglrãc em arbitras de. seus destinos?

Se nossa missão nas repúblicas hespanholas era -toda de uncçâo e
paz, realízal-a pelas armas parece um grnnde dasauno. Pois tínhamos
de perdoar os flagicios de nossos Irmãos e as offensas da patria, fôra
mais digno, economíco, e sobretudo mais -hnrnanitario, perdoar em
principio, antes do fatalltltimaium de 4. de agosto.

Então perdoaríamos um simples desacato e poucas vidas. Não ab~

solveríamos, como depois sucoedeu, insultos.omeís ; nem.Iamentaria
mos milhares e milhares das exlstencías tão escassas ainda para este
vasto território !

Depois da rendição de üruguayana .que-fizemos ainda para:des
affronta da dignldade nacional aggravada 'I

Marchou o exercito alliado para as margens do Paraná, mas corri a
prudencia necessaria para não sorprender o inimigo, deixando-lhe
tempo folgado -de se recolher a seu território e fortíflcal-o,

Não restava já um sõ paraguayoem corríentes quando levantou o
exercito seus quarteís de luxo para acampar nas margens -do rio, fron
teiro ao inimigo.

Durante mezes, que forão secuIos para a. honra nacional, ali perma
necêrão na mais vergorérosa íncuria as forças brasileiras. O sangue
precioso de nossos irmãos não corria no campo da batalha, regando os
louros da patria; masa febre os consumia nos hospitaes.

A mais forte armada e o maior exercito da ámerica do Sul esbar
rãrüo ante algunstroçosde miseravel tropa'recruta, abrigada por tõseas
paredes cnsossns:

Debalde, a coragem 'enthuslasta do soldado brasileiro o arrojava ;
debalde anciavão combater os jovens guerreiros aClldidos <10 grito da
patria; a incomprehensivel indolencia dos generaes comprimia os
nobres arremessos, prenuncios da victoria,

O exercito passou revista de mostra em grande gala; chegavão uns
após outros os boletins das curiosas evoluções dos altos personagens;
os jornaes, baldes de noticias, se occupavão ·em referir os jantares e
abraços dos generaes.

Nesse ridículo açodamento esvaía-se toda nossa actívídade. E assim
dilatou-se cruelmente a amarga decepção que desde os primeiros ar
reganhos em frente a Montevidéo confrange e angustia nosso pun
donor,

Era necessário, porém, acalentar a tmpacíencía publica; começárão
a vir da campanha noticias aterradoras sobre as' diffieuldades da' pas-
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sàgem do rto. Os obstáculos se untolhuvão formidaveís ; n perda havia
de ser tmmensa.

Improvisados Homeros de caricatos Achilles preparavão o scenariu
para a morte de Heitor. A população, sincera e desprevenida, acre
ditou na descripção exagerada, e aguardouç em solemnee grave silen
cio, as glorias enramadas de luto da gigantesca batalha.

Correu o tempo.
Emflm chegou-nos a nova 'cançada, não da peleja heroica e ln'i

Ihante, que devia abril' uma longa serie de' victorias; mas de um com
bate no genero de ,Cervantes.

D. Quixote, de lança em punho, ateoúra o moinho paraguayo !
níso e motejo nos Iahios de um brasileiro, quando a patria veste

luto?
Este riso, cidadãos, é o riso acerbo da angustia. O prazer dilata a

alma; a dõr a contrangei qualquer d'estes movimentos levaa Iagrima
aos olhos, o sorriso aos labias."Choramos no auge da ventura; rimos
nos transes da maior afflicção,

O motejo aqui não passa de uma abusão do espírito. Pensamos
aturdir com a zombaria o peznr que nos assola, e talvez suhrnergil-o
no fel que 'sempre costuma o sarcasmo extrahlr do coraçãohumano
revolto.

Em face do espectaculo contristado!' do exercito e armadabrasileira,
esbarrados ante os bandos de um caudilho, não ha outra expressão
para tamanho soífrimentosenão o riso.

Pois ° general, chefe de um exercito, representa o papel de cos
saco, para investir de lança em punho com nm piquete de doze ho
mens, a margem inimiga e explorar os arredores?

Emfim, písavamos terra pa1'agllaya'; o paiz inteiro encheu-se de ju
bilo ao receber d'esta noticia. Desvanecidas as tristes.apprehensões,
apagou-se também o justo resentímento do passado. Oespírítopubtíco
pairou outra vez na intensa esperança da grande batalha.

Nova e cruel decepção! .àvauçámos apenas duas leguasem territorio
inimigo e estacámos. Invasor, queda-se o grande exercito 'á sombrada
esquadra e não avança um passo. Criou raizes ali nos charcos pestt
feros, que envenenao diariamente nossos bravos soldados.

E' o invadido quem busca o invasor, e esforça para o expellirde seu
território. Ligeiras escaramuças e dois combates forão 'provocados pelo
pnraguayo. O de 2 de maio, fatal sorpreza que patenteou uma verdade
já suspeita; a inhabilidade da alta direcção da guerra. O de ,24 de
maio, grande carnificina; duas multidões a se cortarem sem o menor
vislumbre de estrategía, ou um esboço sequer de plano de batalha.
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Que se baião assim-os paraguayos,os argentinos e-orientaes, nãoha
que admirar; são guerrilheiros, nunca farão soldados: seus generaea
são commandantes de cavallaria ; sabem dar a carga e fugir. OBrasil,
porém, tinha Indeclinável obrigação de fazer a guerra civilisada ; a
guerra da tactíca militar, que abrevia a luta e evita a grande effusão
de sangue.

Os matadouros de gente, a carnagem feroz de homens, sãodostempos
bárbaros e dos povos rudes. A guerra então é vingança; o combate
um assassinato por multidão.

Nobreza exige. E' forçoso que o Brasil mantenhaseu nomede nação
culta e de segunda grande potencia da AmeriCa; ou então se reduza
a'uma terra de mercadores, .

Se o ímperío tivesse um general e umnlmtrante, Lopes estaria ven
cido a esta hora e Humaitá arrasado, comímmensn economia de sangue
e dinheiro. Mas, infelizmente, á frente .de. nossas forças de terra e
mar, só vejo uma lança e um sabre; lançavalente, sabreíllustre. 1\:Ias
não bastão!

Para a victoria esplendida, sóbria de sangue e fecunda em resulta
dos, é necessmto 'a, mão vigorosa que saiba manejar os exercitas ou
as esquadras, como o bravo marechal Osorio brande sua lançagaúcha,
c o denodado Tamandfréesgrime o sabre de abordagem.

Eis o que nos falta;éessa mão.
'rivcsseroos estadistas no governo que elles havião' de a ter já adivi

nhado, embora desconhecida, e talvez. mesmo occuIta pela modestia,
Osgeneraes não se fazem; nascem;' a praça.sómente serve de os com
pletar e robustecer.

Propnla-so que o' exercito brasileiro não avança; porque 1h'0 inhibc
a vontade suprema do general chefe das forças. alliadas,o presidente
MUre.

Semelhante razão; 'a ser verdadeira, é em tudoconforme 'com ogeral
desmancho d'este tempo. o tratado da tríplice allíança, pagina infeliz
danóssa diplomacia, que talvez seja ainda arrancada" dos protocollos
brasileiros; essa doação não insinuada de nossa gloria, sangue e ouro
ao estrangeiro; .nãc foi ao ponto de juugir-nos assim á soberana von
tade do presidente da repuhlica Argentina.

Cedemos muito j mas parece que ainda não abdicámos a nossa inde
pendencta !

A mente vacilla a quem attenta para as hallucínações d'esta po
litíca.

Que significação tem a honra nacional para os homens que arras..
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tárão seu paiz a esta situação desesperada, illudíndo-o com aquella
senha veneravel a todo OPOYO nobre li independente'?

Aüendeí, cidadãos, e aürcntem-se vossos brios.

Acatarão .os dominadores a -honra nacional, rebaixando 'o ímperío
ofTendido ao ponto de enviar seu representante á barraca docabeça de
uma rcbellíão para solicitar apaz, que facilitasse a negociação dípío
matlca ?

Não fõra o Brasil um estado offendido, podia prestar esse offíclo de
amizade, como fez Inglaterra, Na posição de ameaça em que se achava
colloeado,_ aquelle procedimento foi indecoroso e funesto: o infeliz
desfecho da questão oriental ali está incluso naquelleominoso germen.

Prestarão culto á honra-nacional soffrendo que o cheie de uma di
visão da armada brasileira, depois da intimação das.represálias, se
oílerecesso a saudar o pavilhão oriental á. simples reclamação do ge
neral Flõres, e por virtude da caça a um vapor da repuhlica?

A bandeira oriental, symbolo da soberania que nos oüendêrc, e se
negara á satisfação exigida; a bandeira oriental, saudada pelas armas
brasileiras, já em attitude ameaçadora e começo de hostilidades! ....
Que ludibrio!

E' respeito á honra nacional o silencio profundo em que forâo de
uma vez sepultados os compromissos tomados pelo estado do Urngnay
e garantidos pelo'convenio de 20 de fevereiro?

O paiz se recorda que o general Flôres .empenhou sua palavra como
garantia á severa punição dos desacatos feitos á nacionalidade brasi
leira. Uma nova missão extraordinarla partio pal'a obter a fiel execu
ção do compromisso. Até o presente somente constou que Munoz ia
bater-se contra o Paraguay, insultando com sua presença nosso exer
cito e profanando com sua participação a nossa causa.

Foi em homenagem á honra nac-ional que o Brasil, primeira poten
cía da América do Sul, cedeu o commando de suas forças, muitosupe
riores em numero, aos gcneraes de estadosde segunda ordem?

No momento de celebrar-se o tratado da tríplice alliança eatava co:
nhecida e limitada a sédeda campanha; não podiaser outra senão a
área da província de comentes. A clausula da reciprocidade estabele
cida a respeito do generalato,conforme o territorio onde operassem OS

exercites, não passou de uma burla. Foi engodo á nímia condescen
dencia d'este povo hom e paciente.

A imperícia e apnthía dos directores da nossa política frustrarão, é
certo, a previsão dos íabricadores do tratado da triplice alliança. Nossa
f ronteira de S. Borja ficou exposta fi ínvasüo ; nmn força paraguava
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penetrou até Uruguayana, Ainda nlrl, para cumulo de vergonha, veio
o estrangeiro disputar-nos a prirnaziado commando.

Deu tambem o governo prova de zelo pela honra uaolonal, desato
rando nossos batalhões para os' collocar sob ás ordens immediatas de
offlciaes estrangeiros, roubando ao paiz a gloria e os feitos d'essa
porção de bravos?

Soldados brasileiros compõem a máxima parte do exercito de um
alliadc, como attestão .os documentos authenücoe. AauriOamma que
furão desaürontar não marcha galharda e sobranceira á sua frente,
para lhes infundir o orgulho naoional ; vaiâbatida ante -os estandartes'
ainda hontem inimigos, e nunca affectos, embora hoje associados.

Ah! cidadãos! ... A pauta madrasta não tinha o poder tyrannico
de engeitar seus filhos-. Foi coagida a oommetter tão grande impie
dade. Inflingirão-lhe mais este dezar.

Basta de desdobrar paginas Iutuoses. Praza aos céos que a bala de
nossos canhões e a espada de nossos bravos cedo as dilacerem para sn,
tisfaçâo dos brios nacíonàes e rehabilitação do nome brasileiro.

Não é preciso compulsàl' as netas da guerra. Eis a bradar na eon
sciencia publica, a revelar-se no geral desanimo, a patentear-se no des
gosto do exercito e armada, a dura verdade que opprime e esmaga esta
situação.

Aquelles que dissimjrlárâo os assassinatos perpetrados no acampa
menta contra os soldados brasileiros, e não exigiãon prompta e severa
punição do crime com receio de estremecer a alliança :

AqueUes que, depois de haverem tirado do paiz levas numerosas e
valentes, deixão a apodrecer no acampamento os batalhões c merca
dejão as mínimas vantagens que devião conquistar em múltiplo pelas
armas:

Aquelles, finalmente, que expõem o imperio brasileiro á irrisão do
mundo, fazendo-o, ha mais de anno, mesquinho e fraco' diante da in
significante republíea do Ptueguay:

Esses" mãos ou infelizes cidadãos, não são os propugnadores da
honra nacional, mas os reutores de nossa vergonha e opprobrto.

ERASMO..
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E' umescameo, um grande esearneo, o titulo pomposo de nação li
vre comque nos ostentão ao mundo.

O despotismo impera no Brasil; a irrisão, que lhe amenisa a fôrma,

inda a mais puuge a alma do cidadão. ~t força bruta reveste em. sua

mesma ferezn certa magestade do leão: o escarneo descara a feição
ignobil da intelligencia; é o abutre do espirito humano.

Era grave e sincero o antigo despotismo. Opprimia sem rebuço,
combatia a rosto descoberto; de um lado o rei, do oulro O povo:

dons athlelas. O rei tinha a dignidade do conquistador; o povo con

servava o pudor e brio do vencido.
A grei humana foi assim educada durante soculcs para a liberdade.

Dcos empunhava os reis, como um latcgo; ViTga mea, diz a santa es
criptura. Sua mão ornnipotente fustigava com este instrumento de cas

.tlgo os povos corrompidos.

Agora o povo se fez homem; á infuocin succedcu a virilidade. AqueJ.le

despotismo franco e decidido só póde reinar entre as nações que vivem

ainda na penumbra da cívílísação.

Na esphern da luz, a clausura de um povo tornou-se impossivel,

A liberdade não é mais a seita de uma raça, é o cathoiioiemo poli

tico: enche o Universo. O despotismo já não póde viver no seio da

civilisação, senão sob a mascara; fez-se hypocrüa e reina pela astucía.

Se fosse posivel erigir actualmente uma das antigas monurchias ab

solutas, breve esse paiz flcára reduzido á uma-grande solidão deho

mens ; só permaneoeriüo os que nascem para servir; os cidadãos bus
cartão em qualquer canto do mundo nova patria,
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Não vos fascinem, pois, brasileiros, as phosphorescencias de liber
dade que scintlllão a furto no seio desta noite sinistra de nossa exis

tencia politlca. São os fogos fátuos do máo espírito, que DOS extravia.
A franqueza com que profiro estas verdades; a audacia de me

dirigir ao povo, Dome agoureiro que estremece a gente dominnnte-;
cuidais vós, cidadãos, que sejão symptomas de liberdade?

IlIusão1

A poderosa liberdade do pensamento, garantida pela constituição
brasileira; a voz sclcmne e vibrante do povo, não é de nosso paiz,
A imprensa e a tribuna existem entre nós por mera complacencia :
ha tolerencia e favor, direito não.

Escrevemos sem previa censura ou conflsco, porque nos rclevão
semelhante fantasia. E' um: Iolego para que a opinião comprimida não
suüoque, destruindoo saínete da oppressão, Realmente o despotismo

sobre a matería bruta deve ser mono tODO e charro; o picante está
na relucíaucía,

E corre porventura a gente do governo algum risco por causa
dessa condesoendencía que usão com os espíritos inquietos?

Nenhum por certo. A dóse de liberdade de pensamento que nos
coube em partilha é mtulma, e muito inferioráquella que Napoleão lU

outorgou ao povo francez. Não se discute naquelle paiz muita causa
que entre nós está ao alcance' de qualquer; não ha direito de exame
sobre as instituições e actos do governo.

Mas que importa? A opinião é Incompressivel; através das restric
çêes em que a pretendem encerrar, escapa uma palavra, um grito,
um sarcasmo. E' a gaita de oleo que filtra do vaso e eahe sobre a tela:
insignificante agora, logo se propaga com incrivel rapidez. E a grande
nódoa ahi fica indelevel no espirito publico.

Demais nesse foco-de civilisação que abrange o centro da Europa,
nenhuma idéa põde ser abafada. Se a sopnao alli no solo Iranoez, ella
mina surdamente e vai fazer explosão além,na imprensa ingleza,belga
ou allemã. A opinião que se quiz desviar de seu curso reverte com
força maior.

Em uma população illustrada e actlvn a absorpção da idéa se Faz
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quasi instanlanea. Cada cidadão é um poro que perspira e transpira

incessante esse ambiente vital do povo, que se chama opinião.

Quando, porém, a população jaz na indolenola, ou está ainda em ge

ral submergrda na ígnorancía, o pensamento não p6de livremente

circular. Por maior força que o revista, elle não penetra [ámaís a Ila

cida superfície da índiíferença.

Quanta influição tem no paiz a alluvião de palavras, que diaria

mente se dcspenha da tribuna parlamentar ou se espraia na im

prensa?

Que peso exercem no espirito publico as lições da sabedoria e expc

riencia do conselho dos anciãos, ou a palavra magistral e ungida pela

sinceridade, de um venerável Itaborahy ou de um provecto Pimenta

Bueno?

A influição e o peso da gotta d'agua.

Nem ao menos é a gotta na lapida rija, onde sempre cava á força

de bater; guta cavat lapidem. Não passa de um pingo nu.oceano ou

da restca no bojo amplo, in gU1'gite vasto. E' o imperceptível no im

mensuravel.

O governo descansa, pois, tranquillo a este respeito; imprensa e tri

buna são innocentes folguedos para o nosso povo menino. Brincando

esse jogo de liberdade, não cura elle do bem real.

Tambem o imperador dos franceses concedeu aos seus subditos o

suílragfo universal e consta recentemente que o rei da Prussia deseja

imita-lo. E' uma teteia politíca semelhante á nossa imprensa livre.

Se alguma vez apparece uma travessura mais forte que de leve -in

commode os dominadores, sabem, elles o segredo infallivel de a

aplacar immediatnmente, Murmurão ao ouvido alguma insinuação, e

depressa passão adiante j exceltenre meio de deixar atrás a censura.

Um exemplo. Estas cartas parecem a alguns dos nossos senhores,

inconvenientes, a outros extravagantes. Nenhum delles, porém, afian

ço, ousará contesta-las. E para que-? Basta-lhes soprar na doeíl con

scíencía dos satellites ; e em breve um SUSlllTO 'se derrama pelacidade.

Esse SUSUl'l'O não diz, mas ínflltra, de uma banda, que estou

fazendo a propaganda do absolutismo; da outra que provoco o
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povo á revolução. Corno a novo Protheu me emprestao mil fónnas r ora
me apontão através dos reposteiros Imperlaes, ora julgãoroçar-menas

escadasgrimpantes do poder.
Deplorável paíz, onde não concebem o povo senão como o tapete ra

pado dosdominadores, ou o tecla do edifício social que ahate ; inerte
ou revolucionaria, lesma ou hydra.

Abominavel tempo, no qualé aulico todo cidadão que'tribute justiça
e respeito ao monarcha i e plebicola aquelle que esforça abalar o povo
para o arrancar á indolencia.

A verdade, porém, é, que taes infiltrações subterraueas da aleivosia
no espirito pensante do paiz são mais poderosas que a palavra ener
gíca do cscriptor atirada ás turbas. ,A chamma desta se apaga cublndo
de arremesso no chão; a faisca da outra vai se propagando, sempre e
surdamente.

O povo lê pouco, mas escuta muito o que se diz em voz submissa.

erêde-me, pois, vós que II:\C Iedes antes por curiosidade do que por
patriotismo; crêde que não somos um povo livre. Temos senho

res, pela nnaulrne e tacita acclamação da lndolencia nossa. A Iantas
magorta parlamentaf que existe no Brasil, não é, como lhe ohamão,

governorepresentativo, sim representação de governo.
Cause ella algum embaraço maio!'; o panno oahtrã: e os espectado

res da comedia que recolhão ao silencio, iÍ sujeição, a obediencia pas
siva. Com uma só palavra supprimirãoa imprensa, a tribuna, o voto,
o jury, todas as instituições democratícas de nosso estatuto funda

mental.
Duvidais acaso?
Não vosarrastárão a uma guerra desatinada .e imprevidente? Não

vos carregarãocom o peso enorme de uma divida espantosa? Não es
carnecem de vós ha um anno, deixando-vos sem instrumento de per
muta para as primeiras necessidades? Não zombão de vossa longanimi-:
dade distinguindo de preferenoía com honras e titulas os homens que
compromettem a pátria ? Não menoscabão diariamente o parlamento
redusíndo-o á uma aula de controvérsia ?

Quefízestes ?
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soürcstes impassível. Assim haveis de soílrer que vos arranquem
um por um os trapos de liberdade que mal cobrem já as vergonhas

de um pníz, livre nascido, e fadado para altos destinos.

Não tendes consctencía da força ímmensa que reside no povo, como

o tufão encadeado no seio da nuvem! A opinião é a rainha do uni

verso; sua pujança é irresistivel; sua magestatle esplendída. Fazem

lhe a corte os monarchas e prlnoipes, os celebres e Illustres. Quanto
ha de grande e sublime na terra se acotovella no supedaneo desse
throuo popular.

Opprime-se um povo que se levanta armado para' a lula; decepa-se o

braço da revolta como se corta um madeiro; varre-se a multidão na
praça como se arrasa a mais elevada montanha.

Não ha, porém, na tCITa, poder capaz de abaterum povo que pensae
quer energicamente: um povo robustecido pela convicção profunda
da soberania e solidado com a firme adhesão das idéas, Este é o Anthcu
da civilisação moderna,para o qualDcos sócreouumHércules, o direito.

O povo brasileiro tem na sua histeria a viva cxperiencia das duas
forças: a força bruta e material da revolução; e a força Intellizente
da opinião.

Todas as vezes que o braço popular se armou- neste paiz para a re
volta, cahisse elle abatido pelaautoridade, ou se repousasse depois do
triumpho, o effeito constante e manifesto foi sempre um passo avante
na degradação da liberdade brasileira.

Parta-se da independencia.

Em 182lt houve a revolta de Pernambuco, logo debellada, A conse
quencia ninguem a ignora: D. PedroI, que de sua propria iniciativa
offerecêra á recem nação uma constituição eminentemente liberal, PI'O
fanou sua bella obra, creando os tribunaes de sangue chamados jun
tas militares.

A constituição deflorada em seu berço: eis o tructo do primeiro
erl'o.

Em 1831 a revolução ergueu o collo na capital do Brasil. O funda

dor do império não aceitou a luta com a patriaque elJe creára ; de
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todos os rasgos de heroismo de que está cheia sua vida, nenhum foi
mais do que este sublime. O povo triumphou sem combate.

Marchou, porém, a liberdade depois do sete de Abril?

Passados os prime!ros enthusiasmos,achamos em 18.37 a nação a de
bater-se nas garrasda anarchia. O partido liberal, impotente para de
fendê-la, se retirava do poder esmorecido: o partido conservador a
salvou.

Em i8M um sopro de agitação, uma effervescencia popular, pas
SOUj desta vez não se tratava de abdicação, sim dê coroação j era a re
volução imperial. O partido que a promovera cedo recebeu a pu

nição ele sua culpa; o poder que havia conquistado Infringindo a cons
tituição escapou-lhe das mãos.

Tentarão os liberacs apoderar-se delle no campo da batalha. Minas
e S. Paulo se armarão, forão vencidas j e das cinzas da revolta nascê
rão todas as leis homicidas da liberdade,que hoje nos parecem oppres
sivase naquelle tempo farão salvadoras. Depois de i8lt2 a liberdade

declinava sensivelmente no paiz j em iSlt8 começou a agonisar.

A revolução armada, pois', é no Brasil, o que ha sidoem toda parte,
ti. febre da. liberdade; febre maligna, que traz a vertigem, o delirio e
finalmente a conaumpção.

Outr'ora, em tempos quo fogem de nós, a arvore da liberdadeca
recia de ser rogada com sangue para florescer. O pensamento não ti
nha então as azas da imprensa para voar e",devassar o mundo j a cons
ciencia do povo estava scllada à palavra do apóstolo do século, o
escríptor.

Era necessário, pois, que o pensamento se fizesse história e a pala
vra tradição j essa elaboração chamava-se martyrio. O impostor de

honlem, era propheta no dia seguinte ao do supplicio ; as obras e as
falias de sua vida,repassadas pelo myster io sotemnc da morte, se gra
vavão fundas na memória das gentes.

Eis porque o sangue era então fecundo e hoje estéril j mais que
esteril, corrosivo e fatal.

Actnalmcntc o sologordo c pingue, onde viça a liberdade;é aquelle
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-rante as horas da meditação, e eSCOlTe do braço 1'01us.1o do operario.
Se o povo brasileiro quízesse com firmeza, elle havia de ser um po

vo livre, e sem muito esforço. A vontade nacional exerce grande in
fluíção magnetica. Não ha quem se atreva a subjugar uma população

possuída do vivo sentimento de sua dignidade.

O Brasil quíz comvehemencia e àfflnco a mdepcndenctn, a monnr

chia, a constituição; teve-as sem grande luta, unicamente pelasolem

ne imposição de sua attitude sobranceirae inabalável.

No seio das convulções que succederão a 1831 o espírito publico

adherin poderosamente á corôa cingida pela cabeça loura do infante
imperador, estirpe tenra ainda da dynastia brasileira.

Nenhuma das muitas ambições recondítas que sem duvida borbu

lhavão nessa ebulição dos espíritos, ousou vir a lume. A opimao
publica, exuberancía da vida social, rebentava por todo o paiz e

sulfocava qualquer leve aspiraçãorepublicana.
Infelizmente parece que o imperio já não é capaz d'essa vivaz ener

gia, que outr-ora resbordava em suas manifestações. Demasiava-se

elle então na aotívidade, juntando à palavra o gesto, à idéa o facto.

Excede-se agora na apathia incomprehcnsivel; sobre a Immohilidadea
mudez; sobre a inércia a atonía.

Sagazé a olignrohla que domina o paiz. Sente que se despisse o go

verno dos falsos ouropeise lantejoulas de liberdade, com que o costu

mão decorar, a opinião politicá humilhada se revoltam.
Esmerão-se por isso em manter o povo na doce Illusão de que é

livre.

A' sombra de uma constituição que consagra em sua plenitude a so

berania da nação, com um parlamento eleito pelo voto quast univer

sal, c uma imprensa que vai aló o escandalo e a licença; quem não verá
nessa perspectiva a miragem brilhante do governo representativo'l

Descame. porém, o vulto; tire ú luz o esqueleto; e olhe. E' governo

representativo, como o automato é homem; move-se, falta, calcula;

tem a maohina no ventre; a vontade esta na mola-poder, a rasão no

pendulo-conveníencia.
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o povo brasileiro entra em si, examina seu paiz; compara-o com os
outros regidos pelosystema representativo; vê, pelo prisma da ilIu
são, que possue todasas instituições radícaes da liberdade, sem a nris

tocracia de raça da Inglaterra, nem a demagogia omnípotente dos

Estados-Unidos.

No throno contempla o vulto de um monarcha, homem probocprín
cipe liberal e illustrado, rei justiceiro e clemente. A .torva suspeita

ou o vulldismo odioso não fluotua nessa região imperi'~l; as nevoas
que a turvãc as vezes, não as impelle a paixão; vêm da nímla pru
denota.

Na geração de estadistas e políticos da ac.ualldade, lobriga o povo

entre a chusma das mediocridades, homems eminentes" de quem o
nome se prende á melhor pagina de sua historiá, administradores

de cujo tino e expat'iencia halição profícua em nosso passado. Delles
alguns dirigem neste momento o paiz.

Com todos estes elementos, com a nação soberana, o monarcha
excellente, c instrumentos de boa tempera, o povo, não achando em

si a fruição da liberdade, abate-se; não sabe a que attrihuir esse

mysterlo: lança-o ú conta dtlfatalidade; descrê de si e da raça de que
provém. Como o enfermo, que um mal occulto vai subtllmente cor

roendo, langue, deflnhn, succumbe.
Não sabeís o que vos falta, braslletros t Quereis que o repila ainda

uma vez?

Sois uma bclln estntua de varão-povo CLue Decs amassou desta forte

argila americana. Só vosfalta n inspiraçãu doSOpl'O vital, éspimcuhun

1-'JI.-to?: alma e consciencla nacional; opinião.

ERASMO.
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Em um de seus mernoraveis. discursos' sobre a guerra da America,
lançava um impetuoso orador ínglez do alto da tribuna estas formi
daveís imprecações:

« O parlamento está inteiramente morto aos sentimentos de seu
dever e dignidade, que sanccíona medidas tão culposas e absurdas:
medidas, senhores, que reduziráõ este florescente reino ao desprezo e
á vergonha I Ha dias podia a Inglaterra fazer face ao mundo inteiro';
hoje seu destino é digno de compaixão! )

Depois exclamava aquella voz severa:
ti Não conseguireis, senhores, nãoõonseguireis submeuer a America.

Em que estado se achão alli os negocias, dizei? Ignoramos o peior; e
comtudo sabemos que, tres campanhas custarão muito e nada produ
zirão, Pende tudo em jogo, enrijai .as forças, concentrai os recursos,
estendei o trafico até as carnificinas dos déspotas da Allemanha; e eu
vos affirmo que todo o vosso empenho será vão e impotente, tanto
mais quanto 'contais sobre mãos mercenárias I »

Ao homem audaz que assim exprobrava a patria do seio da repre
sentaçãn nacional e lhe expunha em face até, onde se havia ella apro
fundado na vergonha humilhação, ao petulante orador, cobria acaso
o estigma e odio de seus coocldadãos ?

Oh! A Inglaterra é um paiz de liberdade e opinião:' A "estima e
respeito publico acompanhárão sempre em todas as vicissitudes aquelle
vulto eminente. Nenhuma voz estulta·se arrojou a insulta-lo, negan
do~lhe jamais um coração inglez. Ao contrario, o povo acatava nelle a
mais bella e venerável personificação dos brios nacionaes.

Se ha nome com elTeito de que a 'Inglaterra livre se deva orgulhar,
é o de Chatarn, o maior de seus oradores e o mais nobre entre seus
grandes caracteres.

Alma romana, apurada pela civilisação moderna, sentia-se nella
através dos enthusiasmos de uma politlca vasta e liberal, a antiga rijeza
inflexível do cidadão por excellencia. « Seu objecto, diz um bíogrepho
illustre, era a Inglaterra: sua ambição, a íama.»

Em 1778 já a França tinha reconhecido a Independenoia dos Esta
dos-Unidos; o governo britanico hesitava em declarar a guerra áquella
potencia e solicitava uma alliança com a Hollanda. A fulminante elo
quencia de Um grande orador troava assim no parlamento:

(I Que é feito do antigo espírito 'da nação l' Onde está sua bravura,
5
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onde seu heroismo? Acaso exhaurirão lambem os ministros seu ca
meter, consumindo o ultimo real do thesouro ? Não se envergonhão de
contemportsar como fazem em seu procedimento com a França? II

Mais enérgica ainda foi nesta apostrophe :
( Jamais, ernquanto rojardes vilmente aos pés da França sem ousar

erguer a fronte phi'<l defender-vos, jamais a Hollanda aceitará' vossa
nlliança ! Jamais, emquanto conservardes os .actuaes ministros, ella
fará causa commum convosco! Não ha poteucia tão cega na Europa,
nem tão insensata, que se allíe {I fraqueza e á bancarota. Não ha tão
estulta que se associe á obstinação, ao absurdo, á imbecilidade. ))

Quem foi este inglez degenerado e mão cidadão, que 'na difficil
situação de seu paiz, no meio das calamidades, commetüa o crime de
acoumnlar novos embaraços ao governo? Porventura a indignação
publica não fez justiça cabal á esse aventureiro, que jogava a honra da
patria na partida ministerial?

Ghumava-se Fox, o illustre estadista e orador eminente.' Ninguem o
excedeu no patriotismo; alma tão candida e leal, difficilmente se en:""
contra no seio das intrigas políticas, onde a ambição tantas vezes se
traja com as vestes da impostura e baixeza. Suas palavras vehcmentes
acordarão o governo da abjecta indolencía, e nesse mesmo anno a
guerra foi declarada lt França.

Em tempos recentes, durante a questão do Oriente, houve em In
glaterra um jornal que düu;amente expunha aopovo inglez e ao mundo
inteiro os erros crassos commettirlos ·na Crirnéa pelos generacs hri
tanicos. Nada escapava ti sua anaiyse rigorosa; sem ambages, nem
reticencins, fazia o parallclo dos dous grandes exercitas ullíados, e
mostrava a Inccntestavel superioridade da'França.

Estaria esse escriptor vendido ao ouro francez para deprimir por
semelhante modo as causas pátrias, exaltando o estrangeiro rival?
Visaria acaso o aventureiro a algum fim ignobil, como o de subir ao
poder, fazendo capacho da dignidade nacional?

Quem assim comprehendeu sua .alta e nobre missão foi o primeiro
orgão da publicidade em- Inglaterra e no mundo, o gigante da im
prensa diurla, o jornal-rei. Lord naglan teve o arrojo de ameaçar o
correspondente daqueIJa folha de o fuzilar se elle não cessasse com
sua íncom-uodn espionagem. Do alto das íormídaveíe columnas o
Titan da opinião, desafiou o general a que levasse a effeito sua des
potica ameaça.

O correspondente permaneceu no acampamento e continuou a es
crever para o Times. O general britannicc recalcou suas .iras, cur
vando a cervíz aos decretos da opinião soberana. Applacado o orgulho
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e a obstinação, o espírito cordatoreconheceu a justiçadas censurasj. a
energia, antes consumida em nocivareluctancia, foi melhor empregada
em reparar os erros commetüdos. No fim da campanha a Inglaterra:
estava na Criméa ao nível de seu nome: a imprensa havia salvado sua
honra .comprometrída.

Quanto alenta o patriotismo essa atrnosphera saturada de liber
dade e constantemente renovada pela discussão! .ahl nutre-se a alma
das grandes virtudes cívicas ; o talento se, fórma ao impulso de uma
actividade fecunda. E' nessas regiões puras que se desenvolvem duas
creações raras no mundo: o povo e o estadista. F6ra dellas appnre
cem apenas.goradas tentativas; multidões' e ministros.

Infeliz palz o meu, onde o cidadão que levanta a voz para argutr os
errosdeploraveis commettidos em uma guerra infausta 'é logo coberto
com o baldão e' o insullo! Seja banidoda patria esse réprobo político,
desde que ousou tocar com mão sacrilega o palladio ínviolavel,

A honra não é mais o sentimento da propria dignidade; o decoro
que reveste as acções nobres, obrigando o mundo ao respeito e vene
ração, não é mata nem a gala da virtude, nem o orgulho do dever,
nem a consciencia do direito.

Para os defensores desta mísera actualidade reduz-se ao mysterio,
á dissimulação. á ímpostura emflm. Um cavalleiro offendido em, seu
pundonor mostra-se ttbío na desaílronta .do ultraje. Os Indlfferentes
começão já a estranhar semelhante frouxidão.

Não se dírijâo, porém, os amigos sinceros dooffendído ao seu coração,
para o advertir com severidade e excitar-lhe os brios. Fujão de tão
feia traição! O meio de preservar a reputação vaclllanta é o segredo,
Saião á direita e á esquerda, extorquindo com rogos ou ameaças o
silencio de todos!

Semelhante procedimento, que é o do governo em relação á guerra
actual, seria ridículo, se não inspirasse, por desgraça nossa, profunda
lastima. Punge cruamente ao coração brasileiro que a dignidade na
cional, de sublime virtude, descesse no animo dos dominadores ao
torpe vicio da hvpocrisia.

Desde o principio da guerra que todos os esforços .convergeru á
acamar sobre as nossas questões internacionaes essa crosta' espessa de

~silencio e mysterio. Accumulárão grande provisão de falsas iras pa
trioticas para extravasa-las sobre o sacrilego que ousasse profanar o
arcenn. Passou a dogma que na emergencía de uma guerra, não se
deve proferir uma palavra ou balbuciar um receio, para não crear
embaraços ao governo.

Esta heresia se escreveu na imprensa de um Estado livre; echoou
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em- uma tribuna que ainda chamão parlamento: E quando taes hlas
phemias se articulavão arite o paiz, um assomo -da indignação popu
lar não esmagou com desprezo merecido esses falsos apostolos que
reuegavão a opiniãoe abjuravão da publicidadeI

De modo que é justamente no momento mais grave de sua existen
cia ; quando, para defender a soberania e dignidade oflendidas, carece
a 'nação de todas as suas faculdades e orgãos , é nessa occasíão supre
ma que a aleijão e mutílão I

Cega para não ver o abysmo para onde a nrrastão ; surda para não
ouvir a murmuração e escarneodos estranhos; pasma para não ter
consciencia do que soffre j eis como deve ser, ao molde desta des
graçada situação um Estado livre em tempo de guerra. Seus senhores
lhe fazem a honra de govemal-o , nas horas vagas deixadas' pelos
arranjos particulares i não 11a mister queelIe se preoccupe com seus
destinos.

Se íôr preciso o imposto desangue, estenda a patria o collopara
que lhe abrão a veia; se houver necessidade de a acabrunhar com o
peso das contribuições, vergue ella os largos hombros , como uma
besta de carga, para supportar o fardo.

A' sombra funesta da extravagante doutrina, reina 'o depotismo in
frene. Basta que algunsfHeres do xadrez ministerial provoquem uma
guerra intempestiva, para que se achemlogo, por virtudede seumesmo
crime, investidos de uma perigosa dictatnra. O estado belligerante é
um estado de alienação para c povo; torna-o incapaz.

Que por parte do governo e seus edeptos se 'apregoassem taes
principias, não é causa para admirar. O que espanta é o silencio
pensado da opposíção , tanto na imprensa como na tribuna. Muitas
vezes, é certo, se ha tocado no assumpto da guerra, mas o pensa
menta resvala subtílmente pela' superficie e teme-se de penetrar a
cútis dessa questão soturna.

O paiz não vê o aspecto medonho da situação: illude-o a perspec
tiva fallaz do parlamento e do jornalismo. Se alguns rasgos da luz
sinistra lampejão , logo desmaíão antea contestação do governo e se
apagão afinal.

Ascausasdessa abstenção varião,
Ha uma classe de estadistas que sacríflcno muitas vezes o bem

publico á sua ambição. Mesmo na opposíção caprichão elles muito
em concertar as dobras de sua toga pretexta, para se mostrarem
sempre, e em qualquer círcumstancía, homens de govemo. Não querem
tambem preparar para si o leito de Procusto,

Bsses candidatos eternosaoministerio fogem espavoridos da ques-
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tão melindrosa da guerra como de um antro. Para a tratarem, devião
molestar as susceptibilidades dos alliados, offender o amor proprlo
dos generaes, excitar ernflm uma grande celeuma, que os afastaria
das faldas do poder, onde levantarão a tenda.

Outra classe, meTIOS accessivel ás altas ambições, é influída por sen
t-imentos pessoaes j pelo interesse ou pelo 'temor. Uns não fallão das
causas da guerra porque algum fio os prende a essa grande têa ; uma
porção dellesou da familia ganha com o favor de certos personagens.
Outros receíão a logica da diflamação, com que usualmente se argu
menta e responde aqui á justa censura.

O poder da diffamação é como o poder do patronato, uma insti
tuição gerada em nosso paiz da degeneração do systemn representa
tivo. O escandaloaguça até a mesma ntteução pachorrenta dos bons:
os máos, esses applaudem sempre a queda de uma reputação j a ca
lumnia para elles equivale a um nivelamento de caracteres. Assim
forma-se uma populacidade, que bafeja sempre os esoriptos injurio
sos. ü insulto tem voga certa; a defesa é sediça e monotona.

Não 'estranhem, pois, que cidadãos de coragem jremão 'desse assas
sinato moral, impunemente commettído na maior publicidade. Sua
honra preservada durante uma existencia inteira, provada por crueís
vicissitudes, recatada ~ís vezes com escrúpulo excessivo, póde afo
gar-se de repente nos vomitas da calumnia.

Se fosse ao menos um exagerado patriotismo que produzisse essas
explosões de ultrajes! Mas as paixões pnliticas, nobres em geral, não
entrão nisso; são os mesquinhos scnflmentos do individuo j as duas
mãos do egolsmo , a vingança e a cobiça, que amassao semelhante
fermento. Frequentemente atacão ,as instituições c escarnecem das
leis: o primeiro magistrado da nação é victima de allusões torpes,
que revoltão. Ninguem sebe a punir estes desvarios; os jomaes aonde
são levados não escrupulisão em da-los á estampa.

Toque-se porem nosactos de um ministro, diplomata, general ou
almirante; todos os obstáculos se erguem á manifestação do pensa
mento: escasséa o espaço ainda mesmo comprado j e um bando de
corvos se abate logo sobre a victima que os assanha.

A ultima classe dos que evitão a questão da guerra é a dos estadistas
prudentes e cheios de abnegação. Iteeeião que patenteando a verdade
inteira ao paiz, elle succumba sob o peso da vergonha j 'e desenga
nado cruelmente de quem o governa, recuse os subsidias índíspensn
veis para vingar a honra nacional.

Sem duvida enxergão mais longe os consummados estadistas;
mas penso cu que os illude sua mesma pr udencia,
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Estepovo, que respondeu generosamente aoappello de um gabinete
lnconsiderado, e acudia prompto em defesade seusbrios, não obstante
os errosda política dominanle'ç este povo, cheio de pundonor e heróis
rno, não esmorecerá ante as mais duras provançae para desaífronta
de sua .dignidade.

Qualquer que sejaa profundez do abysmo tão cuidadosamente enco
berto, e a enormidade do sacriflclo necessario pnra.a conclusão-da
gUCJT3, nenhum brasileiro hesltará, rlesde que o poder se ache em
mãos hábeis e vigorosas. Haja um governo na altura doBrasil, e o
povo se elevará ímmedíatamente ao uivei dessa política superior.

a que desrallece o coração brasileiro é o desatínu que preside ao
desenvolvimento da crise mais assombrosa porque já passou o paiz ,
Quando a cada passo ·se observa o esbanjamento dos dinheiros publicos,
a dissipação das forças do Estado, o atropelro erigido em actividade,
a inercia com foros de prudencia j quando essetorvelinho de erros e
escandalos produz na mente. publica uma vertigem; então sim,ha
motivo para temer-se o suhíto desanimo do raiz.

A população, acabrunhada pela humilhação poderecusar-se a vasar
o sangue e o suor, que não serve para vingar sua honra; porém só
para. encher os vampiros e accrescentar glorias ao inimigo. Sim;
quanto maiores esforços Sj exigem do paiz para vencer o Paraguay ,
mais vulto se dá ú insigniflcante repuhlíca, que o Brasil bem dirigido
houvera esmagado em alguns mezes.

'Fernão pois os provectos estadistas o desanimo geral, se continuar o
silencio sobre as causas da guerrn.vparn evito-lo palenteem a verdade
ao povo; penetrem, elles que têm a força e os meios, na cova' de
Caco onde some-se o nosso ouro; destrincem a política enredada
e confusa que enleia o país.

E' o maior serviço. que podem no transe actual prestar á sua pu
tria. AfTrontem com bizarria a diffamação, se ella ousar abrir 3.S fauces
e mordê-los. Para recalcar o máo fermento deste presente, têm elles
o testemunho de um longo passado sem maculá e.o juizo do futuro.

No meio do profundo silencio que sepultava essa, a mais perigosa
das ulcerações nacíonnes, advertío-me um intimo remordimento de
meu dever de cidadão. Seria uma traição e uma cobardia recusar á
patría, mãi política, e á futura geração, herdeira de nossa grandeza
ou miseria, o débil esforço da escassa intelligencia.

A voz do egoísmo murmurou. Com a previdencia do receio desenhou
a perspectiva que me cspernva ; o despeitoe insulto dos offendídos
a somnolenta pachorra da attençãc publica; a fadiga do trabalho; e a
decepção do espíríto aos arrancos com a matéria bruta.
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Do outro lado a voz da atleição recordava que no turbilhão elos acon
tecimentos contemporaneos andavão ele envolta pessoas estimadas. Res
peitasse eu emborao sanctuarío da vida privada, havia de magoar-lhes
o coração.

'I'riumphou o dever.
Tudo lhes onerecí .em holocausto. Só faltou atirar a minha indivi

dualidade á praça publica, para que ahi servisse de pnsto á mnledi
cencte. Não o fiz por motivo muito longe do temor; era mais uma
diffumução Inutil,:mais uma ceva para as paixões abjcctas.

Que importão á causa publica as injurias que porventura se lancem
sobre um individuo?Quevale para a opinião o nomeobscuro e desde
nhado de um esoriptor, se não reflecte luz, antes projecta sombras
sobre suas idéas?

Hn uma circumstancia grave em que o anooymo é umaemboscada,
recurso vil do cobarde; é quando se ataca a individualidade. "Mas na
arena da vida publica o cidadão torna-se uma Idéu ou acto políttco,
para ecmbnte-lc lealmente servem as mesmas armas.

Submettendo-mc a conscíencta á esse preceito de respeitar o recesso
-inviclavel da vida privada, tenho o direito de cobrir-me com a guarda
do mysterio, que, arredando para longe a minha individualidade, dei
xa a razão em sua plenitude e serenidade.

Esta longa expansão brasileiros, não é resposta a murmuradores;
na altura a que sobe oescriptor para tratar de vossos máximos inte
resses não descobre esses infusorios das águas turvas. Quando, porém
se consumma um facto de summa importancia, a conscíencia, embora
approvasse antes a intenção, desperta outra vez, e "mais severa, ante
a realidade.

Depois de ter escripto as duras verdades que lestes sobre a guerra,
sentio a mente um sossobro. Teria a indignação sobrepujado o crite
rio, transviando a palavra? correra da peuna fel que não devia ser
espremido de um coração braetleíro t Divulgara eu cousas reservadas
e por todos ignoradas?

Carecia de um desabalo ao espírito inquieto. Felizmente a conscíen
cte passando e repassando em seu crysol as verdades que enunciei
não achou fezes a cscumar. Quanto avançou a respeito da guerra é a
evidencia; evidencia dos factos offlciaes ; evidencia de sua logica
inflexível.

No momento mesmo em que escrevo estas linhas a noticia de mais
uma vergonha vem infelizmente encher-me de razões. Eu sacríücãra
com jubilo meu amor próprio, e applaudira os successos que desmin
tissem minhas palavras severas.
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Mas o nosso exercito continua, enterrado nos mesmos pantanos e
sempre insultado pelo vil paraguayo. O Brasil, a primeira potencia da
Ameríca do sul, depois de um esbanjamento louco dos dinheiros pu
blicas não -tem canhões para bombardear o inimigo i e a elle, o selva
gem acoçado na furna como o tigre, não faltão armas aperfeiçoadas,
de longe alcance, para bater-nos na mesma distancia!

E a esquadra permanece mera espectadora; seu almirantecontempla
esse quadro luguhre com a mesmaimpassibilidade, com que o soürem
aquelles que o mantem a força e de nome no posto abandonado e
devoluta.

prosegulrcl poisnomeu empenho. Podemosgritos desgarrados estru
gir no intento de me atordoar; põde a estudada indifferença fingir
que não percebe estas folhas esparsas: póde a alta imprensa ( com
excepção do orgão mais illustrado e mais generoso adversário, o
Mercantil que leria melhores pretextos á esqutvancaj recusar ~ estes
escriptos a ccrtezia que não nega ás futilidades ensossas ; nada me fará
arrefecer a coragem.

Estas paginas flcaráõ ; ellus hão de ser mais tarde livro. como as
outras. Nas estantes empoadas de alguma livraria apparecera um.re
canto onde jazão no esquecimento. Algum dia longe, serão desco
bertas pelas excavações de futuros antiquários.

Então a nossa descendencia, corrida de vergonha pelas tradições hu
milhantes desta actllalittade funesta, pasma da tibieza do espírito
publico ante uma serte interminavcl de revoltantes escandalos, aca
brunhada com os males que sobre ella aocumulérão nossos erros, se
abrigará á sombra destas paginas esquecidas, pobres de talento, mas
ricas de sinceridade.

Como ellas não lcvão um nome e são lidas ainda por algumas cen
tenas de individualidades, todos os íuturos brasileiros poderão mur
murar esta palavra de consolação:

({ No meio de tão profunda ohliteração do senso nacional, nossos
pais conseguirão preservar-se do mal; forão elles que levantárão este
enérgico protesto. \)

E assim ao menos salvar-se-há os creditas de uma geração, e sobre
a memoria dos pais não recahirá a maldição dos filhos.

ERASMO.



VI

A nnxiedade publica se dilata neste momento em uma grande in
terrogação.

Que principio mantem esta incrível actualidade?
~confiatlça imperial é sem contestação a base larga da situação j

fugisse ella, que todo o laborioso mecanismo tombara por terra e
submergira-se no esqnecimeuto, se nãofosse no geraldesdém.

A corôa está; porém, revestida de uma presumpçâotãoforte de sabe
doria que sómente cede á suggestão da propría oonsciencia, ou á sobe
rania do voto nacional. -Deve, pois, o cidadão acatar o aeto do poder
üresponsavel, como o alvitre de uma rozâo mais esclarecida; não
ílcando comtudo seu espírito privado do direito de investigar o motivo
que opera com tal energia na vontade imperial.

Esse motivo não' póde Ser um mero, arbitrío ; cumpre buscal-o na
esphera do governo parlamentar, entre as causas que' notuão sobre as
evoluções do systema representativo. Seria difflcil a um espirito des
prevenido atímgil-o ; porém o governo diariamente jacta-se delle.

O voto da maioria parlamentar, e o apoio da opinião publica; taes
são as duas muletas a que se arrima o gabinete de 12 de maio.

A maioria constitue sem duvida o principio da legitimidade do
governo; etta fôrma o acervo de individualidades de que, se extrahe a
lei, summa e essencia da vontade. universal. Como todas as íorçaa hu
manas, -essado numero está sujeita a' decahire depravar-se.

De que especie é a maioria parlamentar que sustenta o gabinete?
Coméço por despojal-a de seu pretenoioso titulo; não se póde qua

liflcar.« actual maioria de parlamentar: é manca j existe apenas no
ramo temporario da', legislatura ; e, se este representa o elemento de
moorauco e se renova periodicamente, está não obstante em nosso
paiz mais sujeite a corromper-se. Quem o duvidar lance os olhos

(1
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para o senado,onde tão rara é a defecção; e coteje esse exemplo de
coherencin com a mobilidade de" uma camara que toma annualmente
nova physionomia.

Essa mesma truncada maioria não é sequer homogenea e compacta.
As matérias mais estranhas entrão em sua composição. Ahi estão
juntos, os verdadeiros pnrüdtstas, conservadores ou llheraes, esprei
tando o momento já tardio da completa discriminação; os netos da
velha de Syracusa, resignados ao mão com receio do peior; os des
crentes, que, perdida a confiança nos homens, se deixâo arrastar pelo
fluxo dos acontecimentos; e finalmente os progressistas. ainda imbuí
dos na grande utopia elo terceiro partido.

Com tantos e varias elementos urro excede essa maioria ao mesqui
nho algarismo de quinze votos t Tal é a força immensa que sustenta
Inabnlavel o gabinete, não obstante a poderosa gravitação que o ar
rasta! Toda a sabedoria e _razão nacional está por certo encerrada
nessa meia dúzia de augustas cabeças, que assim decidem dos ~sti

nos da patria t Oito figuras, oito apenas das mais insignificantes da
governatiça, podião amanhãpor uma travessura desmoronar a gigan
tesca mole.

A que se reduz o systema representativo pervertido de sua verda
deira iudole P A urna caricatura disforme de governo parlamentar,
onde a magna questão da' salvação e honra de um povo sé decide pela
maior ou .menor udherencia do tóro de meia duzia de senhores ao
assento das poltronas legislativas!

Em conclusão, tem o gabinete maíoria,« justo que governe.
A outra muleta do governo, o apoio da opinião publica, creio eu

que se traduz pela adhesão ou symputhin da imprensa da cõrte. Essa
força a tem o governo tocontesteveímc.r te; o jornalismo fluminense é
todo ministerial. Apenas desde algumas semanas os Iiberaes tirão á
lume uma pequena folha. com um grande titulo; da parte dos cansei';"
vadores reina profundo silencio'; dir-se-hia que emigrarão por uma
vez da imprensa.

Entretanto examine-se de perto para conhecer o que vale no fundo
o apoio prestado ao governo pela alta imprensa da cêrte. Dos tres
grandes dlerios, um tem por principio e habito antigo de: sua Iharcha
aceitar sempre os factos consummados corno -a expressão mais sã da
verdade em matéria politica ; os dousoutros estão pór círcumstancías
accídentáes nas mãos de amigos da situação; elles exprimem dedica
ções pessoaes e nobres sacriflcios em prol de'uma causa.

Mas aqúelle enthuslasínn generoso que borbulha sempre, como 'o
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suor, da fronte inspirada em grandes convicções ; aquelle aílogoque
vasaa'idéa ainda tepida do calor d'alma ; jà não sente-se alll naquellas
columnas em que outr'ora abundava. A fé desertou do jomehsmotnm
bem; as centelhas que aindaluzem a espaços vem da amizade, não
mais da communhão política.

Se em favor da actualldade concorrem as duas grandes ,razões in...
vocadas, a maioria de quinze votos e a adhesão de dons[ornaes umi
gos j contra se produzem óbjecções formldnveis., ás quaes admira
pudesse o gabinete de 12 de maio resistir um curto momento.

Na esphcra legislativa se encontra a primeira, o senado, onde o mi
nisterio está em,consideravel minoria. > Desde annos que se trata ele
arredar esse obstáculo tncommodo ao trem veloz da .pôlitica progres
sista; convém que 'passe adiante a bagagem 'de reformas e ínnovações
dos recentes estadistas.

Os exlremados, homens de grandesmedidas, propoenílogo um córte
na y~talicidade 'do senado; os moderados se inclinão antes à,desauto
ração politicada segunda camnra. Em sua opinião é sómentc no
ramo temporario da legislatura que se deve pôr a questão de gabi
nete, visto que em relação a cllu tem o poder o conectivo da disso
lução. '

I-Ia alguma verdade Dessa doutrina,mas travada de um grandeequí
.voco, Sem duvida o scl1ttdo, pela sua orgentsação, despido da inicia
tiva das leis nununs e encargos mais onerosos ú população, afas
tado da urna, fonte viva da opinião, não exerce, como °representante
.ímmedíato da soberania nacional, uma influencia díreota no go
verno.

Em compensação, porém, está essa corporação respeltuvel investida
de uma Iraoção do poder moderador; ella exerce como o imperador
um veto sobreas deliberações da outru camnra. xste .veto nenhuma
disposição constitucional ínuíbe que se estenda a qualquer aoto, seja
uma simples lei regulamentar, seja um orçamento ou fixação de
forças.

A doutrina contraria equivaleria á mutilação das attríbuições confe
ridas pela constiuição aosenado ; se houvesse uma qualidade de lei em
que essa camara renunciasse por costume ou precedente ao .direito
de exprímír um-voto em opposição ao governo, a camara vitalicia fl
céra reduzida a mera chancellaría.

Oscnado tem, como a camara, mais que o direito, o dever. rigoroso
dê-recusarao governo pão e agua sempre que em sua consciencia en
tender perigosa a oontinuação de um. mínísterlo uo podex.E' esta a



grande arma popular;neUa se embolou o eceptro despotico dos reis
saxonios , com eUa em punho,conquistou a Inglaterra suas liber
dades.

Convém que certosdos nossos politicos submettão-se a essa verdade,
;í qual esforção por esquivar-se. Uma nação que é a uníoa soberanade
si·mesma tem o direito de escolher homens que a rlirljão, Esse di
reito eUa o exerce recusando ao gabinete os meios da administrarão,
e forçando a C01'0a a cingir-se á opinião.

A differença entre ovoto da camara e o do senado é frisante.
A camara, negando ao ministerio as leis annuas, exprime a vontade

da nação no momento de constituir-se a.legislatura: POI' isso a disso
lução foi dada á corôa para de novo interrogar a nação, consultando
sua vontade actual e immlnontc ao conflicto,

O-voto do senado tem outra significação mais complexa; elle pôde
exprimir- oua opinião actual reüectkla pela .sabedoria e prudencia dos
consummados estadistas que alli sentão ; ou-o principio de reslsrencía
da minoria aos desmandos de uma pohüca esvaírada. Nesse caso a
camara vitalicla assume sua importante missão de corpo conservador.

Qual é, porém, o conectivo contra essa altitude? Qual a força capaz
de cercear os abusos dessa rcsístenoia, talvez dilatada ao ponto de
formar uma oligarchia?

O correctivo, admira.,rtão o vejão, aquelles próprios que estão sob a
pressão incessante e continua de sua influencia. E' o mesmo que opera
sobre o poder moderador, e cohíbe os excessos de qualquer funcção
conservadora delegarla pelo povo; é a opinião publica, essa physiono
miasemprevigilante e alerta da soberania nacional.

Se um monarcha, abusando de suas auributções magestatícas, se
obstinasse em oppôr uma barreira invencível á acção de outro poder,
como no caso de perdoar todas as 'penas impostas pelos trib'unaes;
onde estaria o correctivo para aquelles que, na phrase deMontesquleu,
«só espumãb um freio, o da conscíencia» ?

Na opinião publica.. O soberano ímmedlatamente seria adverfldo
pelo olfego da nação, e se não entrasse no trilho de suas altas func
ções~ rompera o equilíbrio sobre que repousa. todo o organismo do
Estado.

Uma escola, em verdade, existe no palz que pretende subtrahír o
imperador, como o senado, á opinião publica.Ella fabrica o·systema
representativo como uma machina onde ha algumas peças de ornato
que não têm o direito de quebrar; e por conseguinte não trabalhão.
O imperador porque é perpetuo, e o senado porque é vítaltcio, não
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tem politica. A irresponsabíüdade desses poderes, ou melhor..imputa
bilidade, os constitue incapazes políticose ossujeita portanto á tutella
do executivo.

Ahi estão descnmados os tristes effeítos dessa doutrina, que por
incomprehensivel abeáar;ão professão os liberaes de nosso raiz. Pela
responsabilidade gratuita dos acios magestatícos, invade o executivo a
esphera do morlerador; pela abstenção politicado senado, sequestra
um ramo da legislatura. Assim a opinião escarnecida só encontra essa,
bossa ministerial dê) corrupção, que vai absorvendo a seiva dó paíz.

Ila um facto que desenha perfeitamente aruncçêo da segunda ca
mata no mecanismo constitucional. .Em1853o senado ptemontez tomou
uma altitude opposicionista; uma lei de confiança cabio por dozevotos j

outra lei tnmbem de confiança corria perigo de igual sorte. Nessas· con
dições cevour pedio ao rei a dissolução da camara j porque, ·dizia elIe
na exposição de motivos, (( a attitude do senado, corpo essencialmente
conservador e compostode homens graves, só podia-sefundar naopinião
de que o minísterio.embora apoiado por uma grandema'i01'ia da camara
electiva, não possuía na realidade a ccnüança do palz. »

Eis um grande estadista reconhecendo a influencia polltlca modera
dora do senado. O voto dessa respeitável corporação do Estado não ~

uma cifra j conta por lllt,to na equação representativa; sua opposiçãc
como a da camarn póde levantar o conflictc parlamentar, que se re
solve peja mudança do gabinete ou pela dissolução da cnmara.

Pugna igualmentecontra a actual situação o abatimento e prostra
ção do paíz.

O silencio é para o povo, como para o homem, lima expressão e
uma eloqueucia. Oaspecto mudo e suecumbído da creatura innne com
puuge mais do que o grito de uma nfflicção vivae supplican!e. Quando
em um palz o espirito publico cabe nesse orgasmo fatal, a' opinião se
ergue ao ponto culminante; não é possível exprimir com angustia
'maior o soffrimento de um povodo que por essa alnnia das crises
fataes.

Em volta, pois, de algumas vozes illustradas que defendem o minis
terio, eu apresento milhares de vozes abafadas no surdo arfar da po
pulação. E' nas cidades entorpecidas por um desgosto fuuesto ; na
gente do interior já segregada do centro donde não recebe vida; no
tédio da enervação geral, que está a verdadeira c legitima expressão
da'opinião, durante esta época.anomala. EUa ínfliuge ao gabinete o
terrível estigma ele' sua mudez.
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Condemna também a' situação a ímplacavel ironia dos aconteci
mentes.

Os homens são instrumentos nas mãos da Providencia, que os affaga
ou rejeita, conforme elles servem aos altos desígnios. Jamais essa re
pulsa manifestou-se com tamanha aversão e vohemencía, como na
actualíttadc. Cada facto que succede é um novo menoscabo da fortuna
contra os indivíduos que dirigem o paiz.

A composição do uctual gabinete foi o primeiro sarcasmo da sorte.
A maior parte dos que são agora ministros podíão sel-onnturalmente
em outra composição. Sua reup.ião em um mesmo coiisellio, sua adhe
são política, é um phenomeno só explicavol pela derisão dos factos. A
sorte tem, como a natureza, certa malicla: de vezem quando inventa
monstros.

Não bastava, porém, esse amalgama de recentes odíos c' antigas di
vergencias ; o aborto devia ser aleijão. A mcolierencta levada ti infun
tilidade, as contredteções incessantes, a 'negação eterna de,si mesmo,
tal é o caracter predominante do gabinete.

Apresenta-se um projecto bancario; no dia seguinte apparece uma
demonstração da praça para que ogoverno renegue o filho. Annuncião
próxima a terminação da guerra , e da campanha chega a certeza de
sua prolongação. Um flaquete é portador de .noticias de uma crise fi
nanceira que impelle o gabinete a fabricar de chofre um projeeto de
occasião ; COIl) a chegada do outro paquete deserta-se vergonhosamente
da questão.

Houve necessidade da nomeação de'alguns presidentes de proviu
CÚ1; não faltão membros conspícuos na maioria; recahío a escolha jus
tamente sobre nomes que são o corpo de delicto formal da coherencía
e probidade politica de certosministros.

De qualquer ladoque se volte, acha o mínísterto essa mesma fatal e
amarga ironia dos acontecimentos. Não é já o passado só, mas o pre
sente, que os moteja desapiedadamente. Em cada hora de seu gover
no, como em cada tradição de sua vida política, ha um momo, uma
visagem, uma gargalhada.

A ultima e sobre todas formidável objecção que se levanta contra a
actualidade política é apropria intelligencia illustrada que a creou e
a sustentá: a corôa.

No principio deste anno proferia o.sr. D; Pedro II algumas palavras
notaveís, dessas que ossoberanos gravão na hístoria ele seu paíz. DIsse
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que Leopoldo, o fallecido rei da Belgica «( havia realizado com a
maior lealdadeo grande principio da monarchia constitucional. »

Na mesma occaslâo em que esta phrase de alta significação descia
até á minha vulgaridade, vi eu no grande orgão da publicidade curo
péa o busto poltüco do fallecido soberano moldado em dons traços
megístraes, «( Leopoldo, escreveu.o Times, 'não era somente o rei da
Bélgica, mas seu primeiro ministro; a Europa não perdeu nelle uni
camente um sabia monarcha, perdeu sobretudo um grande estadista.»

E' concebivelque o monarcha admirador desse modelo do rei
constitucional se deixe ir á mercê dos acontecimentos, em vez de
imprimir-lhes a direcção de sua ,esclarecida íntelhgcncíat .

Não; o alto pensamento -que serve de centro ao nosso systema
comprehende melhor sua funcção : elle aspira de certo a essa gloria
de estadista, que representa actualmente como outr'ora a de ccnquís
tndor, a maior ambição dos reis. Só pela profunda lição da sciencia
politlca põde, no seculo actual, um soberanoelevar-se acima da corôa
que elle cinge.

Nunca em clrcumstancía alguma de sua vidaLeopoldo se abandonou
á correnteza , nunca elle lançou os destinos de seu paiz sob a pressão
de uma crise medonha ao capricho de alguns homens.

Ao contrario, seu grande talento foi dominar os successos, e até
prepara-los j se alguma vez parecia ceder a elles, como em 1848, era
antes uma concentração de forças para superar maiores obstaculos
que se acastellavão.

O soberano belga domou uma revolução com estas texluaes pala
vras, onde, através da apparente bonomia, polpa-se a boa têmpera
de uma alma rija: (( se não me querem mais para rei, digâo, que
ímmedlatamente trato de arrumar a minha mala. li

Igual deve ser a norma do príncipe illustrado que applaudio esse
typo de lealdadeda corôa com a nação.

Não é possível que por mal entendida imparcialidade submetta-se a
regia conscieucia .ao alvitre de alguns esprrttos que não avultão nem
pelos talentos, nem pela inteireza de suas opiniões polüícas.

O imperador é lambem 11m representante da nação; e de todos
aquellocuja palavra falia mais alto. Quando elle diz-não-, os outros
poderes se calãoj e só têm O direito de responder-lhe a soberania
nacional. Não lhe confiou o povo esse verbo político para que o em
mudeça qualquer insignificante maioria.
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como primeiro estadista e prlrneu-o cidadão deste hnperío. o im
pcrador é sem duvida"quem acima de todos deplora esta actualidade,
Não somente soífre mais profundamente que nós 08 funestos effeitos
della, porém sente a dor de não a haver subjugado.

Eis, portanto, desenhada a balança política.
De- um lado, na concha ministerial, uma dezena de votos e duas ou

Ires-vozes Illustradas na imprensa; do outro, na concha nacional, o
senado, o desanimo publico, a incxoravel condemnação dos factos, .e
apropria conscíenctaímperíal. A' direita, algumas resteas ; á esquerda,
o raiz inteiro. Entretanto oministerio se mantem firme no poder, e a
nação oscílla no vago das incertezas.

Que peso occulto e formidavel actüa para essa aberração de todas
as leis dosystema representatívo ?

E' um essumpto digno da seria meditação do povo.

ERASMO.
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A histeria dos povos está cheia de scenas repugnantes.
Homens ambiciosos, exhaurintlo a seiva nacional, para fartar Sua

avidez de mando j governos ineptos esmagando o paíz com a ignorancia
crassa; filhos ingratos, que o despeito leva a armar abraço mercenado
contra a panfa , todos estes quadros aülíctivos se observão na tela do
passado.

Faltava, porém, á essavasta galeria da miséria humanaumascena
virgem, a mais dolorosa para a alma do cidadão; Oquadro de um
governo defendendo com vehemencia e exaltando com enthusiasmo o
aviltamento de sua pauta, forjado por mãosestranhas I

A população desta cõrte... Não: a diminuta fracçno de brasileiros,
que ainda tem coração parasentir ascalamidades publicas, desesperou
contemplando ha díos pcmnte o senado esse repulsivo e 'desolante
especiaculo.

Nem a religião do lugar onde vagão sombras venerandas, nem o
'acato á asseiobléaaugusta, nem a commiseração por nossas desgraças,
nem o pudor da própria culpa, gelarão a palavra ímpia nos labias
dos ministros.

consummou-se.a grande abjecção.
A protelação acintosa e pérfidade uma luta desgraçada, pOI' cscarnec

dita a debellação da guerra, achou apologistas. .O arrastode nosso bravo
exercito, que levão de rojo pelos brejos como um réptil inerte, e a
torpe frouxidão da armada, a apodrecer nas aguas do Paraná, esses
tristes poemas de nossa humilhação tíverão cantores.

Causava dó realmente assistir á Irihulnção desses dons espíritos,
aliás esclarecidos, couvolvemlo-se no sophisma, para arrancar duhi
alguma Iutil razão. 'ren-lvel martyrtc da intellígencia se dilacerando
a si mesma com asgarras do absurdo.

7
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Batidos pela argumentação valente dos íllustres senadores que um
após outro occupárão a tribuna, os dons ministros, desamparados,
flzerãc esforços hercúleos. Debalde, que a robusta dialeoüea os [ungta
ao posteque elles proprios levantarão.

Toda li defesa,da ominosa politica reduzia-se a uma futil evasiva.
Propuzerão-se os paladinos de tãó ruim causa a provar que não com
petia ao governo formular planos de batalha para remettêl-os aos
generaes, pois assim flcára tolhida a livre acção da tactica militar:

Em apoio desta verdade sediça flzerão-se largas excavações na his
toria ; tirou-se a arejar a mofada erudição; á falta de razões abrirão
os diques ás torrentes de 'phrases, que no dizer de Voltaire alagão e
submergem os desertos da idéa. Verse un torrent de mots SUj' un
désert d'idées.

Quem já teve a estulta lembrança de exigir do governo brasileiro
que levante planos de batalhae commande nosso exercito earmada dos
gabinetes ministeriaes '?

A direcção technica da guerra, a estrategía militar, pertenceao
general, homem de acção que opera sobre o terreno, conforme as
circumstancias e a força dos instrumentos. Essa competencia deriva
da natureza das cousas; a distancia e os accídentes locaes não alterão
a questão; longe ou perto, no Paraguay ou dentro da bahiado Rio de
Janeiro, o almirante dif esquadra brasileira a deve manejar para o
combate com a mesma liberda.le e inspiração.

Releva entretantodesvanecer uma confusão emque laboreogoverno.
Uma causa é plano de batalha, e outra muito diversa plano de cam
panha.

A guerra, essa mecanlca díplomatíca..é o desenvolvimento de uma
força ao través dos obstnculos a ella oppostos. Anteriormente á execu
ção, sobre a carta geographica da área dasoperações, se póde estudar
o traço geral e as linhas esnatcglcas que mais tarde se devem desdo
brar sobre o terreno. Esse muppa da guerra, onde se delinea o ítíne
rario das combinações militares, é o plano de campanha.

Elle constitue o primeiro e mais importante trabalho di) cabo in
vestido do commando supremo sobre as forças belligerantes de um paiz.
o governo, ouvindo' a respeito o prudente alvitre dos encanecidos gc
neraes que já não militão pela idade'lvançada, aquilata logo da capa
cidade do homem a quem a nação confia o que tem de mais Sagrado e
precioso, a honra do estandarte e o sangue de seus ülhos.

Em um Estado como o Brasil, novo e, creado na paz, onde portanto
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não abundãoosgrandes estrategicos provados nos campos de batalha,
devera ser o melhor plano da campanha paraguaya o legitimo titulo
para a escolha do nosso general. Em vez de andar ás apalpadellas
como cego, para cahir ao azar em quem a sorte destinou, imprimiria
o governo brasileiro a esta guerra o que especialmente lhe falta, o
cunho da íntellígencía.

Se algum dia o historiador severo, mas imparcial, esmerilhar entre
o dedalo de erros e desatinos que enleiaa fatal questão,a' força pre
dominante nessa época deplorável, ha de reconhecer a exístencla
daquelle phenomeno. A Intelligeucia submetteu-se á materia bruta e
entregou-lhea alta e suprema direcção da guerra.

Desde o principio da luta não tivemos ainda um só plano de cam
panha. Nosso exercito e esquadravão á discrição das aguas e á mercê
dos accideutes. O primeiro e unico estrategico desta guerra 'é Lopez,
não obstante sua estultície e harharia. Elle tem a tactica- selvagem da
serpe, que atira o bote e roja para escapar-se; mas, emfim, é uma
tactíca ao menos; sente-se'que vive naquelle bando de recrutas a alma
pensante de um chefe, seja embora de um chefe de salteadores.

Uma só evolução de nossas forças se não e[f~ctua que não seja o
effeítc daquella rude estratégiado inimigo. Foi ellequemabria e fechou
a campanha de Mato-Qrosso; quem levou a guerra á comentes, e
'depois 'á Uruguayana j quem provocou as' duas batalhas de Itiachuelc
e Tuyuty. Nossas forças sãoha perto de dons annos o ludibrio do pre
sidente do Paraguay, a cujo senho se movem.

Custa a um coração brasileiro. arrancar do intimo seio taes ver
dades, que de acerbas queimão o espírito por onde passão. Sirvão
ellas de ceuterto á dõr extrema que prostra meupaíz, succumbido sob
o peso de tanto opprobríot Iíeanime-se elle para a desaüronta, já que
descurou por tanto tempo a guarda de sua honra.

Não exagero. E' a força bruta e material quo dirige a guerra. Não
vence o espirilohumano, domando a natureza inerte e estupida: não
vence a estratégia militar, ostentando o poder quasi divino do pen
sarnento superior; triumpha a baioneta, a espada, o canhão}- ferro
ou bronze, vibrado pela coragem heróica.

Por isso qualquer obstaculo materialque possa embaraçar a acção
da força physicaesbarra-nos o caminho. Somos derrotados a cada
instante pelo rio que desceu, pela cavalhada que não chegou, pelos
torpedos qUQ assoalhão, e ,por mil clrcumstancias de igual jaez.

'I'odaesta longa aberração é o desenvolvimento natural doprhneiro
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absurdo. A facção' que provocara urna guerra antes de ter preparado
osmeios necessarios, encetou a campanha'sem curar de planu.nem ôe
general apto para executai-o. Imhuião-se da falsa ídéa de ser a guerra
o embate de duas massas, onde a malor esmaga 'a menor; desde então
sõ.cuídão em forjar um grande exet.:Qito e uma grande esquadra; ques
tão de quantidade e peso, a que sncriücüo a questão racional.

O plano de uma campanha levantado pelo' general não, é immuta
vel: ha de soflrer necessariamente as alterações que o desenvolvimento
das operações inimigas e um melhor estudo da localidade e clrcum
staneias aconselhem. Não impede lambem as subitasevolucões, filhas
de uma inspiração de momento, que arrcbatão as mais brilhantes
víctortcs.

Mas as modificações do traço geral são communícadas ao governo;
de modo -que este póde em seu gabinete, auxiliando-se da cxperien
cia rlos proüssionaesv uoompunhnr de longe a desenvolução da-luta.
Os varios accidentes, <;ts marchas rápidas, as pausas estrategicas,
todos estes pontos obscuros para o vulgo se esclarecem e explicão ás
vistas da administração', cotejando-os com o plano da campanha.

O governo brasileiro não cura de taes nugus: entregou a dírecçãc
da guerre ncs chefes de sua confiança e espera com uma admirável
serenidade a conclusão natural da luta. Sua tarefa administrativa
consi'stia em levantãr um exercito numeroso e uma esquadra respei
tavel: desempenhada ella, o. resto pertence á espada dos generaes.

Tal é a linguagem officlal na tribuna.
coubera aqui perguntar se o poder executivo está realmente con

victode haver dado generaes ás forças brasileiras, e inquerir dosíun
damentos da oonümiça obstinada que resiste á insultante ostentação
dos factos. Mas fõra isso tomar ao serío palavras que apenas excitão o
riso pela sua extravaguncía.

Em qual paiz se vio jamais, a não ser nesta patria adoptiva do
absurdo, 'um governo demíttír-se da suprema inspecção da guerra
pelo futil pretexto-da confiança depositada em seus ngentes r Onde já
se observou este exemplo lastimoso do poder executivo de uma nação,
atado vergonhosamente á cauda de seus instrumentos e recebendo
delles a impulsão que devia communícer-Ibcs ?

Só no Beasi!.... Escapou-me a palavra.... Só nesta época ôes
graçadn, em que o Brasil dcsappareceu para deixar o lugar ao impei'io
da allucinação .8 desatino, só durante esta syncope 'da razão social,
torna-se possível a exístcnoía de semelhantes desvarios, e a jactanctc
de os haver pratícado t
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Nos propriosgovcrnos despotícos, onde o povo é apenas matéria
talhavel para o imposto -e o rocrutamento., não soffre o homem 'tnma
nha degradação. 'O orgulho da magestade se empenha emIevautarbem
alto -a honra de seu throuo. Embora cpprimida 110 'i'esto de suu per
sonalidade, a alma do subdíto ao menos 'se expande com esse esplen
dor que a corôa rcüectc sobre a patria.

Ainda não penetrei, porém, brasileiros; na medula-deste grande
opprobrio, amassado com o sangue de nossos irmãos, e 'as lágrimas
de tantas mãis e viuvas desoladas.

Homens de talento, como são incontestavelmente os 'ministrosda
guerra e marinha, não' podíac espontaneamente proferir aquelln
inaudita blasphemia, nem mesmo emhora avessa e má. Aihda quando
afogados no erro,têrrios espíritos superiores a nata da essencíadivina,
que sobe <í. tona; por ahi se di stínguern das almas grosseírasç onde
tudo é lia e se deposita na fundo.

Comprime, portanto, o animo daquelles lllembI'9s assimcorno de
todo o gabinete, forte coação que encerra nei intimo a íntellígencía.
O instincto da couservacãc trava de quaesquer ridículos argumentos
forjados por gente peca;~ecom taes armas 'de Mambnno se arremessa
á peleja.

Averdade é esta, cidadãos. O véo cuja ponta já 'foi por outros er
guida, vou rasgal-o sem escrupulo : é. preciso que o paiz observe a
olho nú o quadro desua profunda miseria ; não ha e'onvéniendas:, nem
cautelas, que exljão o mysterio em tão gl'ave emergenrâa ; o silencio
em tal nssumpto deixa de ser reserva: passa ã traição.'

Pallo, pois, em plena confiança;
A causa dessa iccomprehonsivel obscuridade, que secondensa sobre

'as cousas da guerra, é a allíança. 'O'governo brasileiro, não sntís
feito de subscrever a humilhante clausula do commando chefe, exce
deu ainda esse grande attentado dando équella condição do tratado
uma interpretação lata. Entendeu-se que a direcção tactica da guerra
compelia cxclusívamente no general MUre, "cumprindo ao Brasil sujei
tar-se em tudo eportudo aoseu alvitre.

Que ínaudíta bajulação a um pobre estado, que depois da pomposa
proclamação de seu presidente mal p Me levantar um exercito de dez
mil praças, e essasmesmas na maior parte armadasá-»ossa custaI

A joven nação tão robusta,.que -a consumpção de seusrecursosainda
não-pôde ínanír, o ricoimpériofóco .dacivllisação ela America elo Sul, foi
[ungidoà carretilha ele uma republic~, a qual não ha dez annos nosso s
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valentes soldados pisavão como vencedores I Devem existir ainda em
nosso exercito veteranos deMoron,se é que já não succumbirão todosá
dõr de marchar sob'o estandarteque seu valor abateu oute'orn.

Ogoverno brasileiro não'tem voto na guerra: ignora maisdo qse os
particulares, instruídos por cartas confldenciaes, o-delineamento e sue
cessão da campanha.

As ordens não vão desta cõrte, onde está o simulacro do poder;
partem todas do estado-maior do general chefe, umas para o exercito
e armada, outras-quanta ínsanía ! - para o thesouro e arsenaes do
Rio de Janeiro, Os ministros as executão fielmente e com uma soffre
guidão de actividade que talvez não tivessem para servil' directamente
a seu paiz !

Estava reservado ao gabinete de 12 de Maio essecargo não invejado
de commissarlo do presidente da nepublíca Argentina. NelJe se resume
toda a política brasileira com relação á guerra j fazer contratos de for
necimentos e consuucção, atapetar os .armazens de uma profusão de
objectos dispensáveis, responder com açodamento e saltando por cima
'de todas as leis ás requisições do chefe estrangeíro.tul é o systema fu
nesto que o ministerlo adaptou paraa debeilação da guerra t

Não via toda a população ha dias rogar o minísterlo emum aviso ao
seu almirante que houvesse per bem enviarparticipações officiaes dos
combates pelejados? Não admírárão todos a candura do gabinetéfa
zcndo sentir que o motivo desse pedido não era a razão doEstado, mas
sómente o desejo de apascentar a curiosidade publica?

O governo não quer saber do que se. passa, nemfaz a mínima -exi
gencta1Delegou sua razão, seudever,seupundonor no arbitro supremo
da tríplice alliança: se portanto pede algumas explicações é sómente
para entreter a curiosidade publica. 'E o papel que transmltte seme
lhantes aotos leva o sello das armas imperíaes, o signo .de honra sob
o qual vencerão nossos 'pais, e nós regateamos vergonhas para a
patria I

Ninguém ignora as negociações secretas que precedêrão ~ partidade
um distincto general,cuja commissão está ainda emsegredo. Corrêrão
mil versões; cada um tentou decifrar o enigma; e não o conseguiu
porque a esphinge Já está nas margens do Paraná, devorando o nosso
povo. Carecia o governo do benepjactto do ,general chefe para modi
ficar o commando de, seu exercito; naturalmente com esse fim acaba
de partir outra vez para a campanha o plenipotenctario brasileiro.
, Houve quem se animasse a defender a clausula do tratado'que con-
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ferio a Mitre O commando geral dos exercitos allíados, sob o pretexto
de reciprocidade. Audürão catando para isso exemplos na histeria, e
farão até a profanar a memória respeitada do imperador-Carlos V.

O bom senso do paiz fez justiça a esta mystificação, desprezando-a.
Não ha, desafio a que o apresentem, um só exemplo de nação briosa
ceder o commando de seus exercitos aogeneral estrangeiro, nas.condi
ções em que nos achavamcs.

Semelhante concessão se tem realizado emalgunscasos raros, quando
as nações se achãono mesmo nível de grandeza e cívilísação, ou quando
um dos Estados concorre apenas/com uma expedição limitada, e é antes
potenciaauxiliar do que helligerante : essafoi nossaattiludena batalha
de Morou.
'o facro é possível também quando entra em scenaum desses grandes

capitães, que trazem a víctoría a rojo de sua fortuna: então a espada.
illustre lançada á balança faz pender a concha a favor de seu paiz,
embora do outro lado esteja maior riqueza e poder. 'Tal exemplo se
acha na hlstoriade Gustavo Adolpho durante a guerra dos trintaannos,

Se, porém, as sympathias que cercãc o negociador dotratado, cegas
pela amizade, estorçárão defender a todo o transe nquella clausula;
nínguem, creio eu, se atreveu ainda a sustentar a interpretação da
alliança, que entregajo Brasil, como um simples instrumento, á mão
de um pequeno estado. E' um systema de politica e diplomacia nunca
imaginado; consiste em desnacionalísar o palz para ínustrar a sua
nacionalidade, em deshonrar o povo cujosbriospretendedesaürontar.

Aalíucinação de um individuo, a quem enxovalhassem o trajo e que
no intento de o alvejar se aproveitasse da agua doscharcos, é a mesma
de um governo que pretendelavar uma nodoa pequena, o lanço de um
pirata, com olodo de umapolitica indigna. A nossabandeiraenxaguada
em Uruguayana e contentes, está agora em lexivía na lagõa meotida
do Paraguay.

Para quevingar contrao inimigo osbrios deste império que seus mi
nistros affrontão ainda mais cruelmente?

Sebeís agora, brasileiros, porque o governo de vosso paiz nada
oommuntce- sobre a guerra; elle tndo ignora, á excepçâo das ordens
que recebe para cumprir e cujo fim lhe escapa. Os proprios generaes
brasileiros, "julgando-se garantidos por um tratado dealliança, declará
rão sua iudependencia. Pois um dictador dá conta aos consules do
poder magestaüco que se dignou acceitar para a salvação publica?

Já Unhamos uma thesouraria em Londres; agora remettemos o
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nosso erarlopnrnBuenos-Ayres j lá -seachão tambem os tres ministérios
de 'estraogeíros, guerra e marinha; o minísterio da agricultura fez lia
tempos os maiores esforços para se transportar aos Estados-Unidos.

Mais algumas concessões, e terão levado ao cabo essaobra erosratíca
do_escalabro de um paíz para a fundação de uma colonía,

Basta! O animo suocurube.

Reli estas folhas. reo prjmeíro assombro tiveímpetos de as dilacerar.
Duvidei que as houvessedictadoum coração brasileiro.

ueccbreí-me porém, lembrando que o Brasil, nossa patrín, não é
complica dessa política ominosa, porém sim martyr de unia grande
expiação. Redime a culpa de sua indifferença ante a _inauguração
burlescadestaidade de lama.

Não eera feropo ainda de nüenum- o castigo? Acaso é o receio de
que lcaes estadistas chamados ao poderpenetrem noseiodessa políüca
tenebrosa e a divulguem ao paíe, a razão mysteríosa que mantem a
nciuaüdade?

Derramem-se entãoestaspalavras severas, e.levem ao seio do povo a
plena e cruel intuição de seu infortunio.

ERASMO.



VIU

A magestade, como toda a instituição que tem a raiz na soberania

nacional, se alenta semprecoma seve daopinião. Aliberdade lhe serve
de aura, a publicidade de luz.

E' dosnimbos condensados pelasreservas e conveniencias quese gerão
as intrigas rasteiras, as anecdotns de reposteiro, os susurros palacia

nos. Estes vermes da palavra, como os outros da matería, pullulão do

lodo e na sombra.

No cívico empenho de revestir a corôa demaioresplendor e -popula
ridade, obstina-se o sinceroescriptor em desenvolvêl-a da nevou que

cinge as alturas. A maior ambição minha é ostentar ao paiz o monar,

cha na limpidez da sua lealdade para o imperlo que jurou defender.

A miude o espírito sofrego invade a perspectiva sombria da polí

tica imperial, e investiga as profundidades dos factos contemporaneos

para perscrutar o pensamento altamente reposto.

Qual é o principio da poderosa força de gravitação que suspende aos

ares com a tara mesquinha de alguns individuas o peso da nação ín
teira?

Esta anciosa interrogação em que arfa o espírito publico ainda não

teve resposta. Proponho-me eu o ousado commettimento de esme

rllhal-a nos intimas refolhos da consciencia imperial. Não importa que

esteja o throno mais longe de mim do que de tantos menos francos ou
8
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Ienes que lhe gravítão em torno. Nada, n.em mesmo os mysterios da
creação, escapa á analyse viva e ardega do espírito humano: extrahe
se a verdade dos seios da alma, como dasentranhas douniverso.

Na mente augusta, onde se revolvem neste instante os destinos do

pala, estou vendo á luz. da historia contemporanea debuxadas as causas
da firme perslstenoia da aetual situação poliüca. São duas e gemeas,
filhas de uma mesma desconfiança.

Uma suspeita ou um receio; 'eis sem contestação o esteio real da

presente situação.
Pois que a consctencía augustase desnuda assimá lucida visão do

escriptor; extirpem-se ossentimentos queahí se insinuarão. Será então

permittido descarnal-os, sem offender o susceptível recato da mages

tade,
Uma' suspeita I ...

Não ha duvidar. A corôa reconhece e sente mais:no intimo acrise

perigosa que opprime o paiz ; hesita, porém, acreditar nas causas que
geralmente assignalão ao mal, e nas CÔl'CS negras que assnmbrão o fu
turo doimpério;Suspeita que todosesses tonscarregados sejãoobra do

de,$peito e dá. avidez t> mando. Figura-lhe a oppoaição um inimigo

derrocando o poder, como uma praça, para melhor tornaI-o. de assalto.
Semelhante desconfiança é injusta nas circurnstaucias aotuaes ; mas

infelizmente houve razão para ella. Acqrôa chegoua esse estado de du
vida pela mesma rampa escorregadia pela qual resvalãrãc a opinião
publica e as crenças nacionaes até sossobrarem no tcdio geral,

Tambem a corôa curtia amargas decepções durante o fatal decente.
Estadistas eminentes, chefes. de um partido, lhe recusárão o valioso au
xilio no momento preciso, coagindo-a assim a buscar "muitas vezes os
ministros na segunda ou terceira camada dos homens políticos.

Para quem frisou a abstenção politica dos chefes conservadores e
sentio a nobreza e elevação de seus motivos, não carecem de defesa
esses nomes illustres. Tolhidos na amplitude de sua,s ídéas, abundo
nárãc o poder coma intenção denão voltar; Acolherão-se ao silencio e
repouso; esperárão que os acontecimentos posteriores lhes viessem
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renderajustiça, que-todos observão actualmente e 'ti uma confessão. A
história parece já ter aberto para elles seu templo.

Ahi no retiro dos negocíos os encontrou "um viandante que pela

vez primeiraperlustravaessas regiões polüícas. Foiestemesmo obscuro
escriptorr.sorpreso. do: occaso prematuroe'volunfario. de'tão bellos -DO-:

mes, sentlo então pulsar a generosa coragem.que retinha longe.da luta
(os chefesillustres.

Erão martyres de sua ídéa,

Sim, brasileiros; esses grandescidadãos,' acoimados pelos adversaríos
.de'egoismo e-p~los' amigos de Indlfferença, suhmettêrão-se a uma tor
tura moral, amesquinhando a reputação adqutnda-eesvanecendo a ím
'mensa'popularidade. Desflavão 'a tea de sua gloria' com, tanto disvelo
ctrabalhada.

Mas devíão elles, oschefes dopartidoconservador, que' durante vinte
annos arcáracontra o, liberalismo em defesa do principio daautorí

dade,: ccmpelbdos. por meros .resentimentos, abalara .cupola e fecho de
sua idéa1 Fôra decente que os opernrios do- magestoso edíflcio .da.or

dem publica, .depoís d~ ohaverem erguido comtanto sacrifício e soflri
menta-do paiz, mal concluída a ,_obraI empunhassem o alvíao para a

desmoronar?
A'par com estas, 'outras reflexões.

Quando os amigos mais dedícedoserãc contamínados'pelo marasmo
da geral frouxidão, seria prudente .assumírem os chefes umaatrítude

adversa a essa tendencia poderosa dos'espíritos ?Não recahíra sobre
elles a resjonsabilídade.ou pelo menos a'ameaça de-arrastarem outra

vez °paízés lutas fratricidas, mal extinctast
'A história fará justiça plena aos homens r aospolítícos, pürém;--não

absolverá.

o moriarcha não é uma' 'pessoa, é uma instituição : assim' como

não lhe assiste o direitodesentir paixões,' tamhem °cidadão, a quem
porventura 'contrarie sua vontade, não.tem o~direito de magoar-se.
Convém 'hãoconfundir norespeitoá magestarle o'poôetcom o'mdividuo,

Se a 'C01'Ôa:'se manifestadiíferente 'do-iCl~àl politicoda 'cóhsuiüição,
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é dever rigoroso do cidadão, que prfmetro observa esse déevio.rud
vertil-o á sabedoria do mouarcha, coberto com a egide da lei, armado
apenas com a convicção leal, o homeui pólitíco está na obrigação de
accdír em'defesa das instituições. Não é um subdito .em face do sobe-,
rano, mas uma opinião confronte 'á outra j a'soberania populardeci-

dirá no momento preciso.

Não podião os chefes conservadores se esquivar a este: dever pelo
respeito á magestade, nempelo receio de.ume apparente oontradlcção.
Defendendo o principio da autoridade, não tínhão repudiado suas
crenças de liberdade; antes trabalhavão em beneficio dellas, conso

lidando as instituições.
Foi, portanto, a abstenção o facto saliente daquelIe períodode 1.857

a ~862; as causas que arredavão os chefes conservadores do poder.no
qual farão chamados por,vezes, ücãrão na sombra. o soberano, assim
como a nação, a quem màis interessavão, permanecêrêo na igno

rancla dellas, Dizem quea sabedoria imperial as aventou, e quíz elí

mlnal-as; mas era tarde ou cedo.
Deste modo, sentindo escapar-lhe os homens proeminentes de um

grande partido sem causa patente, e recebendo do lado opposto uma
interpretação desfavoraveI dessa absunenoía, era natural que vacillasse
no animo Imperial a confiança. Quem sabe? Visto pelo avesso, talvez
semelhante afastamento figurasse uma deserção ás ídéasc'uma duvide.
nos principias.

Cercada pela descrença, a corôa sentia-se invadir também do cala
frio politíco. Voltou-se entãopara o partido liberal,quese agitava para
recobrar os perdidos espírítos,

Está viva e debuxada na memoria do palza época recente da as
censão da liga. Duranteannos trabalhava a imprensa opposícíonísta

com afinco em derrocar o partido conservador: o espíritosagaz e tre
fego dos eseríptores insinuava-se pela menor fenda, para injectar o
ridículo sobre causas respeítaveís..Aquelles defeitos .ínherentes a um

partido, usado pelo poder, farão exagerados a .proporções enormes."

Assim fermentou-se a opinião contra estadistas uolaveis e brasi-
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Ieírosque havião prestado relevantes serviços ao paízv O-anathemafoi
lançado contra a grei dos defensores da constituição.. Fluctua nas

grandes capttaes um espírito volatil, exhalação das classes meDOS', il
lustradas;' este máo sopro desencadêou-se com .tal impeto-contraos
conservadores, queera um acto de coragem cívica trazer publicamente
aquelle titulo.

A liga subia afagada por grandes esperanças'; missionaria de uma
nova éra de progresso e liberdade, vinha regenerar o paizcachetico

pela dominação conservadora. Os próprios adversaríos decahídoses

peravão da situação nascente um beneficio: o'de ínfuudir na política
brasileira aquelle nobre enthusíasmo que della .se tinha evaporado

com o declínio dos' partidos.

Dous annos durou o espasmo do aborto; tantos bastarão para fazer

de uma idade, que se antolhava de ouro, a idade de lama. Todos os

defeitos arguidos .ao partido conservador farão requintados: o erro

tornou-se vicio; o invento passou á realidade;

Descarou-se então o :monslrinho do fllhotísmo que era apenas feto

entre os conservadores. O paiz o vio nedlo e rühicundo, a embalar-se

nos braços dos chefes líberaes, que .o ncarícíavão com mimo paternal.

A camara quasi se transformou em gyp:masio da imberbe juventude,

A liga tambem quíz ter seus medalhões para ornato. Havendo at

tribuido a abstenção dos chefes conservadores ao desejo de governar

por'·d.etrásda cortina, 'como os grandes sacerdotes do oriente, as in

fluencias da novasituação desdenhárão o obscuro encargo de carrega

dores de pastas, preferindoo divertimento de manejar o cordel aos

manequins. Em vez dos bustos severos e graves das.molduras conser

vadoras. nos apresentárão.o embaço de algumas carrancas.

As prehendas administratívas tinhão sido um dos obuzes de grosso

calibre dos llberaes, Entendião estes senhores que o emprego publico

não.era uma profissão nobre e honesta.q~ando exercida comdígní

dade. Bafejados pela fortuna .ou favorecidos em suaíndustria privada,

desfructando pingues rendas, não comprehendíão que o Estado remu-
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nerasse O Jt'i\ihalho' de" umestadistaíllustre ou deum 'velho, servidor,
Consideravão isto'uma espoliação ao thesouro,

Entretanto, com a nova situação creou-se mais' uma' agiotagem, a
especulação administrativa, que' vai lavrando: por todas as índustrias,
désde aadvccacía"eo commercío até o daguerteotypo 'c a lühographia:

Nunca, em tempo algum, o governo servia de manivela aoJuteresse
privado, como-nesta idade do-ouro; ·nuncaseabrirão. .tantos esgotos
subterraneos á renda.donosso ethico:eraria.

Em'summav desprezando as tradições civicas·e os bons exe~plos

deíxados pelos .adversarios na administração, parece que',a liga caprí
chou em arremédarsémente oque háviade peíor, porella -reconhe

cídoe confessado. Sem duvida tinha o partido "conservador muita causa
a corrigir; havía nelle er~os e mesmo vicips. ~ continuação no poder
o cobrira desse musgo que se accumula 50b1'c, as cousas jacentes, e é

como a pégad~ do, tempo.

Mas em um partido novo, que sahiacheio de "iço do seio das.urnas,
a sublta erupção daquelles mesmos defeitos não era,o mõío e a fuga
da velhice '; sim:o symp'!fIma de eiva profunda,a, putrefacção, Real
mente breve: se m~nisfestol1 a decomposiçãó;, e do esfacelamento dessa

"facção surdío o ,renovo, do partido liberal, que está agora outra ~ez

hasteando. Venha melhor fadado para ~))o recahir na grave culpa.
Saiba manter: em sua altura o grande principio que 'representa.

Não passa debalde, pelo espiríto mais crente, oattrtto de tantas
c acerbas décepções.: o animo imperial devia embotar-se' ~ confiança,
especialmente nestes ul.limos annos, durante os quaes-foi cada' novo
gabinete um gráo descidona escala do abatimento político. Be'Otio'a co

, rõn.apar. do fatal cncadêamento dascousas, 9- ínsufflciencía dosHomens,

uns desanimados', outros iinpotentes,:l:nuitos incapazes. suscitoupor
um esforço extremo o-gabinete de 12 deMalo.e colheu: nova decepção
e nova angustia.

Em'taes condições a corôa receia naturalmente qualquermudança
.ministerial. Em' -vez deumatrànsíção para o bem; se'lhe ,afl'gura'qüe

tal 'acontecímcnto seria um passo 'avante' no caminho da perdição, um
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declive, ~?.j.Q~ no plano inclinado do abys~o,para onde. nos.precipl
tamos.

Gollocado o pensador neste ponto da perspectiva, oomprehende per
feitamente a etütude do imperador. Apoiado em uma escarpa do p,reci
pieío,julga suster dahi com um esforço poderoso o paiz prestes a des
penhar-se. Espera que, applacados os primeiros ansos da ambição por
essa firme resistencia, se funde o exemplo já perdido de um -gabinet~

permanente e sobranceiro <ís pequenasmachinações indíviduaes.

Observada por este prisma, a' posição do monarcha é sem duvida
nobre e digna. Hã nestaluta, renhidadentrodaesphera constitucional,
entre a cçrôa e (I opinião, alguma cousa que recorda o verdadeiro go
verno representativo. A isso devemos attribuir os lampejos de enthu
slasmo, que, raros e aindafugaces, abrem na tribuna e.na imprensa.A
liberdade é uma roacção : desde que ha o choque do'poder, despren
de-se a faisca electrica.

Neste sentido a continuação do actual gabinete seria desejavel para
os amigos sinceros do systema constítuclonal, se por outrolado os ins
tantes de sua exístencía não se resolvessem em anuas de calamidades

para o impelia. A questão no'transe actual não cifra-se mais no trium
pho de uma idéa sobre outra; é -a grande questão nacional da,vida e
honra do Brasil.

Ante o supplicio doloroso inflingido' ao paíz, nenhum partido póde
emmudecer a-sua indignação. Não é;a gula do poder á açular as amhí
ções, o estimulo da opposíção movida a este gabinete.Outra.é.a fibra, e
mais nobre; a pátria, que toca o homem por quanto' elle tem de puro
e elevado.

Apague-se portanto no animo imperial a suspeitaque'ahi depositou
como um sedimento a longa càdêa dos factos contemporaneos. O po
der não tem hoje seducções para os partidos legitimas, filhos da opi
nião. será para qualquer delles antes uma provança dura, do que um
trophéo.

Sem duvida hão de existir na opposição algumas das ambições ver
mineas, que pastão nos cadaveres; aestas ainda excitão a gula estes
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sobejos degrandeza. Mas os homens sisudos 4equalquer opinião sen
tem asco e nojo pelo que outrora nelles acendia a emulação.

As cadeiras, que já farão como as eurules do saber e da virtude,
serão~agol'abancos de réo.:Aquelles, que ahi venhão sentarmaistarde,
talvezrespondão aopaiz indignado por todos oserros passados. Terrível

é a herança que deixará a seussuccessores o actual gabinete.
O poder foi infestado por um, vírus assolador: tornou-se ende

mica ahi a lepra" politica. Os melhores caracteres, que searriscão nesse
foco morbído, são' 'logo: contaminados; todos os homens de préstimo
fogem ;apenas algunsamigos dedicados sacrificão-se. são.portanto.obrí
gados os ministros a descer á chusma,quede bom gradoaceita a lepra
podendo-a cobrir de galas e ouropeís.

Nestas circumstauclas o governo, ofíerecldo, será um martyrío jpro~

curado, umsuicídio, O partido que actualmente assumir a direcção do
paíz sahirá da luta dilacerado.

Exhaurir o sangue e suor de.um paiz já desfallecido para concluir
a guerra com honra; reprimir a.corrupção que lastru em seu proprlo

seio, como por toda a parte j resistir ao embate de uma torrente de
despeitos e rancores; le~antar sobre a b~se da moralidade o vulto da
lei, diariamente lapidado na praça publlea : são" trabalhos formidaveis
que romperúõ as forças ao mais robusto partido.

Nenhum, porém, nem o conservador nem o liberal, se pôde eximir
a este graude.sacriücío, Tenha embora a polítíca brasileira suas Ter

mopylas. Areslstencta vigorosa de UIDilopinião contra afatalidade, mais
poderosa que Xerxes, dará pansa á nação para despertar. Então, como
o illustre espartano, o chefe do partido heróico poderá proferir, sue

cumbindo á vlctoria, estas palavras:
« Escriptor, vai dizer á posteridade que nós morremos pela Iiber

dade do Brasil. I)

ERASMO.
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Continúa acomediapolitlca ; houve apenas ligeira mutação de scena.
O gabinete de 1.2 de 'Il1<:lio dissolveu-se; traz seu successor a data de.2
de agosto.

Rasgou-se o manto rapado da situação; depois de vãos esforços para
lhe serzir a rotura, o voltárão de dentro para Jóra. O gabtnetede 2 de
agosto é o forro apenas de seu antecessor; o pello da liga mais que
nunca adhere agora ao poder.

Costumâo nos paizes representativos a imprensa -o a tribuna'se abs
ter durante as crises muústerlaes ; justa deferencia da opinião nacío
na! pela megestade aucnía ao exercício das altas prcrogalívas.

Terminou, porém, a gestação; o novo gabinete está definitivamente
organisado. Chegou, pois,a opportunirlade de manifestar-se o espírito
pnbJicõa respeito da: soluçllo' que teve a recente crise ministerial.

Direi tnmbem mtutm pa1avl'a; e seja ella por 'emquanto-a ultima.
Desappareço 'da scena justamente quando nelln assoma, radiante de
esplendor, o astro do actual gabinete. Não ha neste' fádo a relação eu
tre o effeito e ti. causa, porémsó mera coíncidencia.

Approximava-rne do marco ele repouso nesta segunda jornada,
quando sorprendcu-me, já bem próximo ao termo, o esttemecimenlo
do gabinete passado. Aguardei o resultado em silencio, .e estimando
COIU véras 'recolher em boa hora. Realmente já não lia que fazer nesta
luade mel para quem não usa apedrejar os astros no oocaso e adora..
losnascentes.

O epitapluo do'gabinete de 12de maio está escripto ; th'e-se o horos
copo ao seu successor,

Anoticiadadecomposição ministerial, tantas vczes.ossoalhadn, correu
a cidade de par-com a usseveracüo.dos esforços- que, fazia o eleitor de
ministros pura restabelecer 'no 'governo os dernissionarios. Esta grave
circumstancin confirmou o que já era conhecido ;01' completa identi
ficação da corôacom a política vigente.

Desde logo se desenhou a 'perspectiva da novaorganisação; alguma
variedade de nomes, e absoluta permaoecencíe da,idéa~·Ainda mais

9
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se esclareceu o aspecto da situaoão com o annuncío, bem sígniâ-
cativo, do futuro organísador. "

Alguns espíritos ingenuos chegarão a acreditar em um gabinete
mixto; porque se Iembravão das palavrasproferidas no senado durante
a sessão de 20 dejulhopelo conselheiro zacharias: « ou nunca houve
tempo de coalição, ou se o houve é este. II

Não reflecfirâo que o presidente do novo conselho, quando faz parte do
governo, exige a coalíçao unicamente de baixo para cima j um minis
terlo exclusivo, governado por uma só vontade, mas apoiado por todos
os partidos; que sonho domado! Deste -não sãocapazes osromancistas
polltícoa.mas só os graves e sisudos bonzosque a si mesmos se qnali
flcão de eminentes estadistas.

Em todo o caso, brasileiros, demos graças d íncoherencia do organí
sadordo gabinete de 2 de agosto, que nos poupou tãogrunde ímmore
lidade! Seo pensamento funesto da coalição, que elleaninhava emseu
alto pensamento a 20 de julho, não houvesse batido as azas para as
regiões hyperhoreas, vertamos erigir-se mais um padrão da improbí
dade publica, mais uma combinação hyhrida. Graças, pois, rendao paiz
desta vezá versatilidade dos homens positivos que odctão o.rouiance
politico!

Foi laboriosa a gesLa~lo do gabinete de 2, deagosto: consumio tl'e~,

longos dias, Se não fossem já factos reconhecidos a frouxidão dos elos
progressistas e sua penúria de homens, ali estava o documento exa
rado naquella difflcil orgnuisação, retocada a cada instante.

O paiz assistlo uma vez ainda ao arrernedilho, tão frequente ultima
mente, do governo parlamentar. Emquanto, á desfilada paraS. chrísto
vão, o futuro presidente doconselho, de lapisem punho,amanhava so
bre o joelho um projecto qualquer de mlnister!o , a gente grada auuava
nas passagens de maior transito, que são de ordinario o foco das ncvl
dadas.

Esse fragmento illustrado da opinião mostrava ardente avidez de
noticias; os individuas se inquiriãu sofrega e mutuamente. Grupos se
Iormavão logo para ouvir a ultima versão que porventura trazia al
gum novelleíro. Com a mesma Iacllirlade se dispersavão ao vento de
outra assoalha, que os impellia a opposto rumo.

Semelhava essa multidão um animal a quem de repente se inter
ceptou o ar e a luz.. Preso no antro escuro, an-oja-se <1 menor fenda
para receber um sopro ou raio ccnsoladorv Assim estuavâo, andando
por uma rcstca de noticia, os homens polüícos preoccupados da sorte
de seu partido j os commerciantes inquietos da nova face que torna-
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ria a questão bancaria; os empregados receiosos da catadura do novo
governador; flnalmeute a grande família dos parasitas do esíado-pres
tes a sugar a seiva dos novos caracteres que lhe 'devíão servir de
estacas.

Todos os interesses, álerta,voltavão-se para o alto, espiando o bru
xuleio da luz. De l(l, da summidade, costuma vir todo bem; no tnro
na reside a unica força do imperío., Cada influencia, neste paiz l~

vre, é bolha ele snbüo, que enche um sopro: e este vem daquollãs
eminenclns propicias.

De um povo que pensa deste modo não ha estranhar-lhe
o aspecto. E' justo que nos uansos mais solemnes dogóverno parta
mentar, quando se decide dos graves destinos da pátria, a opinião
publica, ajoelhe nas praças, face voltada para o oriente, cabeça' der
rubada, mãos no peito, afim de receber as palavras de fogo do
oráculo.

Se fossemos um povo livre,brasileiros; se, em vez de rios pórem ao
ganho como carregadores de palanques, nos houvessem educado pará
o systema couslitucicnal ; outra e bem tliver~~ havia de ser a COÚlpO'S

tura da população nas grandes solemrúdades de sua exístencia poli
ttca.

A opinião guardara sem duvida á corôa a oortezia de não pertur
ba-la no exercício das altas funcções magestaticas: massoubera tomar
nessa mesma polida reserva, uma ntfitude nobre e digna,como convém
á unica originaria soberania, da qual são todos os poderes delegações.

Consciode sua possnnça, o povo havia de achar no próprio seio
a ultima palavra politica : e portanto não carecera-de a decifrar na
sombria perspectiva das alturas. O pensamento dacorôa, por certo
muito respeitável e importante, tira toda força da: opinião. Com ella
póde omonarcha tudo; é mais absoluto que cesar, Sem ella reduz
se a uma simples resístencía temperaria ; é o voto de Calão.

Em países verdadeiramente livres não se observará a geral anxie
dade destcs ulümos dias. Os partidos, as classes, os indivíduos, fia
rão mais da popularidade o tríumpho completo de suas .idéas.
Nenhuma tracção sisuda da opinião commetterã a fraqueza de ir aco
corar-se ao redor da mesa do festim, paraaguar com a vista das igua
rias; ou talvez saltar sobre as migalhas que porventura'cnhissemao
sacudir da toalha.

Devera a gente sisuda não apparentar só, mas sentir realmente, o
tedio que inspira este arremedo, d~ systema parlamentar. Qual,'..alar
tem as pastas que a fortuna depara a qualquer, bom ou mão, na porta
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de sua Iocanda, em horas mortas- da noite,á sombrado mysterlo.como
uma aventura, galante. ?

O:poder é."o-vellocino de ouro, guardado pelo dragão. SÔ·Ó digno
delle quem o conquista pela virtude e talento, em pleno dia, á face do
pai~,:S:e puraobtél-o o homem publico mentir á fé dos prtncípíosvou
esiender ao'obulo a mão suppltce ; elle torna-se Iabéo, que só podem
a,pagar prestantes_serviços -á patria.

Entretanto orgariisava-se o gabinete.
conhecida a nOVa combinação, .ficou bem patente o facto da conti

nuação da mesma politioa ; _com especialidade a respeito da guerra,
que hadc ser-a aneurisma destaactualídade. Omínistrodaquella. repar
tição é o mesmo em um e outro míuísterío. Parece que SUCJ. demissão
foi concedida unicamente afim de se tornarem possíveis os.Instantes
esforços parasua voltaao poder1

O eloque prende' os dons gabinetes nãopodia ser mais sólido. Oprin
cipal ministro repetido i os outros escolhidos entre os mais dedicados
adhereníes da politica .progressista; presidentesou chefes da maioria.

As revelações feitas no, parlamento, ha dias, patentearão a triste
certeza.

O nobre rnarquez de Olinda assombrou o paiz com a sua confissão
extrema. Declarou que o ministeria ha muito estava em desharmonia,
aggravada afinal. Não obstante, a corôa insistia na continuação do ga
binete j e só lhe conGe~eu a exoneração á vista de. documcnto.authen
tíco.

Oconselheiro Zacharias narrouasua epopéa ministerial. Digo epopéa,
e não romance: o nobre estadista ao passo que invectiva este genero
da litteratura, cultiva o outro; é sobretudo apreciador elo Tasso. Não
faço injuria á sua gravidade, qualificando assim os ires dias heroicos.

Ha nas metamorphoses de Ovidio uma lutaadnumvelmente .des
cripta entre Hércules eAchelons. necebe o. rio o primeiro, embate
do adversário sob a forma varonil j vencido nessa prova toma de re
penteo aspecto da serpe : estrangulado pela mãopossante de Alcide,
surge,então como um touro, para ser emfim domado.

O presidente do gabinete de 2 de.agnsto mostrou-se dígnoemulo
do grande, poeta. Tambem teve elle tres dias, em outras,palavras, tres
íórmes j e afínal foi vencido. Podia terminando a narração de sua
desfeita repetir o verso de Ovidio : u Meu vencedor é tão grande que
ello me oonsolade sua víctona, Magna-que datnobis tantus solatia
victor:.

A verdade nua e bem descarnada é, esta: .o poder moderador
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sustenta a todo o transe a situação; e os coripheos. della, tão 1'e,5e1'

vados hontem, vêm hoje alardear ante o parlamento a 5U9:.missão, im
perialista, agitando aos olhos dos ambiciosos o symbolo sagrado. ,

Não tenho preconceitoaos nomes ;todos se podem rehabilitar ser
vindo bem o palz. Não tenho adio aos homens; guardo em mim um
thesouro de reconhecimento e admiração para aquelles que 'ohtcnhão
salvar nossa patría, Entretanto ainda não consegui dissipar o slJoli
mento de funda tristeza que me entrou com a solução da.crise.

Mallogro de esperanças para um partido, não; a questão capital
não é a 'da politica interna, mas a .da honra c' decoro nacional.
Impressiona sobretudo nesta mutação de soena a robusta solídarie
dadca respeito dos negocias da guerra. Os dousgabinetes nesteponto
se adherem estreitamente; nenhumvestigio apparece de juntura entre
elles.

E' presidente do conselho do 2 de agosto o mesmo do 1.5 de janeiro,
que"encetou em Montevídéo a celebre polítíca internacional das im
pressões; ministro da guerra, o mesmo que referendou a capitu
laçao de Uruguayana, e approvou o tratado daIriplice eltíança.
- Que íllações, meu Deos, não vai o bom senso do paiz tirar deste
fatal conjuncto de cirnnmstancias, sem duvida fortuitas! Parece-me
ouvir já a voz sentida da nação articulando estas. palavras lastimosas:

« E' verdade então..o que murmuravão os boatosrasteiros? O erro
deploruvol desta guerra vem de cima. Idéa talvez suggerida pelo at
tentado da Grau-Bretanha, e incubada, aproveitou o primeiro ensejo
para surdir, Entrava nos altos desígnios queo Brasil se tornasse estado
guerreiro! ))

« A capitulação de Uruguayana, a locação do império üsrepublícas
do Prata sob o titulo de ulliança, a longa e impertinente apaíhía dos
gcueraes, o dcsconchavo nadirecção da guerra j tudo isto se praticou
não só com o assentimento, mas também coma adhesão e applauso de
quem jurou defender oBrasil l »

Oh! não, brasileiros, repelli semelhantes ídéas, Conheço que ettns
rebentãonaturalmente dos. acontecimentos que vamos testemunhando
e máo grado se apossão do espírito,

A histeriacoutemporanea está lembrando que a apparente neutra
lidado de agora não foi guardada. ha poucos annos, em 1862,quando
a camara derrotou o 24 de maio; em 1.863, quandoa maioria mani
festou opposição ao 30 de maio.

Houve entãofirme iniciativae até contra os, estylos parlamentares.
Bmt -in (atis. Já estava decidido o pertinaz afastamento dos esta-
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distas,cuja prudencln houvera evitado a maxíma parte dos 'graves
erros cornmetüdos posteriormente. A, prudencia é a virtude dos con
servadores, como é-o enthusíasmo a virtude liberal.

Comprehendo que todas estas acerbas reflexões acudão á mente na
cional;mas cerrai-vos obstinadamente a ellas ; expelli,c, caso já se ra
dicassem, extirpai-as, de vosso espíríto.brosíleíros.como umapraganor
rivel, A fatalldade "pesa sobre o imperio americano j. é elia sem du
vida quem urde os acontecimentos de modo a enleíar a umgestade,
talvez sua maior víctlma.

Não desertemos desta fé. Abracemo-nos todos durante os dias.de trl
bulação comothrono; se agora elle parece oscillar ás relegas dacalauú
duele, será em todos os tempos a arca santa dasnlvação. Os povos têm
sua lndcle como os individuas; a monarchla é a' índole do Brasil.
Nasceu o lmperio comelln; nãodeve, nãopódeperdel-a sem perder-se.

Em1831 nos csueítamos com este mesmo throno, NIlo estava elle
ainda vasto da razão viril, e· somente occupado ,pela ínnocencía In
fanífl ? Porque nãohavemos nestes tempos clifficeis de renovaromesmo
neto de patriotismo, offusque embora o esplendor-da corôauma nevou
lncommoda >.

E~ necessário aoholocausto mais sangue e suor? Acceitemos debom
grado o sacriflcío, povo brasileiro. lmmole-so tudo, excepto' virtude e
dignidade, aos deoses edve-sos, para que nos deixem clles perseverar
na fé da mouarchía e no amor do throno, Dê o Brasil ao mundo o
grande e sublime exemplo da prudencta de uma nação que, -tão pro
vocada á resistencia, se abatem e resigna.

Demais, quem sabe t Talvez que semelhante lnslstencla seja no
juizo da corôa, em vez de solidariedade, uma completa abstenção a
respeito 'fia situação aelual. Não quer o soberano truncar a obra pro
gressista; deseja que seus autores a Ievem a cabo,ou succumbão com
pletamente aopeso della. O documento, exigido da renuncia dogabinete
passado é uma prova do conceito em que tem a liga. De quantos outros
jt1. não seachará munido, para mostrar á posteridade o erro, primeiro,
e depois a pusilanimidade, dos chefes da situação?

Infelizmente o paíz é a materla vil desse processo j eos inventores
de sua desgraça vão a um e um tomando posse do senadobrasileiro. Ali
recostados negligentemente ao espalda das poltronas vítalicías se dís
traiãoelles em tecerchísrosos epigrarumns.

Confie também o povo na força mysteriosa do disparate 'que tanto ha
nos governa. Temos visto nos ultimes annos taes aberrações dosacon
tecímentos, que a maisestranha sorprcsanão somente já nãocausaes-
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panto, mas deve entrar em consideração, como uma das soluções mais
naturaes a qualquer situação políüca.

E' por esta lente que deve ser observada a physíonomia do novo ga
binete.

Snhidc do intimo seio da maioria, talvez seja devorado por ella
proprla em sete dias, ou aüagado pela opposição durante setemezes.
Nada .tamhem mais pnssivel do que transportar-se de repente esse
umbigo do partido ,pl'Ogressista para um ventre conservador ou
liberal. Seria esta de todas a maior desgraça' pclínca.

O conselheiro Zacharias foi o presidente do gabinete que festejou
os arregaanos mãrclaes do infeliz geral Netto; e soprou a primeira
centelha do 'grande incendio que nos devora, ordenando ao nosso ple
nipotenciario a apresentação do ultímatum de 4 dc agosto. Nndn mais
incoherente, e portanto mais racional nesta época, do que apresentar
se agora o mesmo estadista, sectario acerrímo da _pa,z, sacrifique .em
bora para obtel-a a todo transe a dignidade do paiz.

o mtutstro da guerra andou transviado até o presente; entregue ex
clusivamente d parte mais grosseira da ndmiúislrúçào.desdenhou a alta
direcção da campanha do Paraguay. A esta acephalia se aunbuem os
C1'1'OS crassosdiariamente commeuidos no commandode nossas lorças;
bem como a inércia vergonhosa em que ali jazemosainda. .Por ísso que
o mesmo estadista coratnue na pasta, deve o paiz esperar, sempre pelo
despotismo do absurdo, que o ministro honrem coacto entre na pleni
tude de seu Incontestável talento e imprima á guerra um forte im
pulso.

A Deos preza que essa influencia irresistivel do absurdo não acar
rete dons males que são de temer.

O presidente.do conselho dizia no senado em principio desta sessão
que o paiz careciaespecialmente de uma política firmada sobre a base
da moralidade. Acaso lamentaremos a inversão deste pensamento, e
durante o governo de um homem probo assistiremos ao espectaculo
pungente da corrupção a roer a carcassa deste infeliz ímperío'1

O outro mal é o naufrágio de um caracter são, de repente arreba
lado pela voragem. o. actual ministro da justiça pôde resistir até
aqui aos ímpetos da torrente: e comtudo muitas vezes as espumas da
vaga o salpicarão. Agora hi o arrasta o turbilhão! Terá o paiz mais
tarde, passada a procella,de encontrar sobre a arêu, entre tantos outros
perdidos, os despojos desta boa reputação?

Quando tanto precisamos de homens puros c capazes I em lodos os
partidos, a perda de um nome será uma calamidade.
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'Chego 'ao' termo.
E" Omomento de retrahir-me _ao-silencio. .Se- ';1 ,intençãollãó .exis

üsse;.» facto'da mudança uríniaterial erabastante - para inspiral-a. A
grande _questão nctuelmente é a guerra;' ella significa a reparacão da
honra nacional e a salvação do imperio: a politlca .jnterna iIllPor~

ta peladecisiva fnOulmeia que tem na solllçao' daqueUe problema.
Se o gabinete de 2de agosto vem actlvara guerrae concltül-acom

honra, °que é possível pela lei vigente da anomalia, nãoqueroser um
estorvo, mínimo embora, á sua marcha. O'gt'ão' do aréequese.Introduz
entre _os eixos' póde, não obstantesua mludez, emperrar u grandé ma
chína.

Afasto-me portanto.
NUo levo-ao meu relu-o, nem a satisfaçãodo tríumpho que applaca

o ardor, nem o desengano queabate a'coragem.Se aindaopovobrasi
Ieíro não tomou n ettitnde de, um povo livre, não perdl oomtudc a
esperança na sua rehcbftíração.

O lavrador depois' que snchoc a terra e acabou o 'plantio seentregaao
descanso, tanto para refazer as forças, como para dar aogrão o tempo
deabrolhar. 'I'ambem eu estuei durante longas soalheiras a sachar:o
chão duro e safare da 'opinlão.; tombem nhí lancei a minha ídéa,

Assim nãoavelle a semente. Forre-me Deus á. tareraingratá ile I'C
volver outra vez e dilaecrllnis entranhas de'Ulna nação!

ERASM-q.

6 de agosto.

FIM DA 2" SERrE.
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