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A PAGINA

«Desde então, terminou elIe, despresei todas as bellesas d'esse Eden
deserto de affectos para mim e fugi para bem longe, vindo aqui occultar
minha dor n'esta floresta ainda virgem, onde só o accaso te poude ter con
dusido, visto que eu me suppunha fora da Terra. Ah, mancebo, volta e
foge d'esse Eden envenenado se tens algum affecto pelo mundo !. ..•

*

* *

Como esse velho eremita, querida, eu tambem despresaria todas as ma-
gnificencias de um paraíso onde me faltasse a luz de teos olhos e a musica
de tua vóz.

De que me serviriam todos os explendores de um mundo onde não es-
tivesses ?.. .

Assim como a concha que guarda ciosa no seo concavo a musica das
vagas, na nostalgia eterna das praias acariciadas pelos oceanos, eu sentiria:
echoar-rne perennemente no coração a doçura de tua vóz torturando-me
a alma n'urna saudade cruciante e infinita.

Não, querida! eu nunca ambicionaria uma tal Chanaan ! ...

VEIGA JUNIOR

NOTAS
Vae-se á esta hora por alto mar. Tão poucas horas de ausencia, e já tão

distante! e a sua ausencia já tão prolongada I
Tinha de seguir; ninguem o acreditava. Seguio ha um dia apenas, e já

todos o esperam, como si próximo estivesse o seo regresso .. ,

No entanto, elle segue destino de terras bem remotas, lá onde, fejz
mente, palpita ainda o coração da patría,

EUe seguio; o seo corpo lá se foi agoas em fóra; os nossos lenços bran
cos se agitaram febris em longa e saudosa despedida:-boa viagem I os
nossos olhos se arrasaram de Jagrimas furtivas, muito occultas, riamo-nos
alegres, piparoteando a phrase hurnoristica, gargalhando as peripecias da
viagem; os nossos labios murmuraram uma torrente de protestos de amlsade,
e de-volte breve, anâe td ! os nossos corações palpitaram de emoções es
tranhas na hora da partida; elle embarcou e rornpeo viagem; lá se foi. .. mas
o seo belIo coração aqui ficou entre nós, se aninhando cada vez mais em
cada ninho de affectos que elle mesmo tecêra com fIS próprias fibras do seo
adorável coração...

Berndíto viajol'.:i9..ue segues entranhas a dentro do Brasil! Que um dia
o mesmo grupo qqren\!andeiaste com os elos da tua caricia quente e da
lealdade amiga, possa te ver ai ida recordando esses seis longos mezes de
camaradagem doirada. cujo elo principal eras tu-feliz companheiro im
prescindível das pa1estlas sympathicasque formavam o encanto de cada dia!

Segues caminho do teo dever affectivo, entre hosannas e anhelos de
ventura que tanto te desejamos, nÓJ que te estimamos sinceramente,
fel veroscmente !

Terás vida de bordo ma_fica: C8!P8radagem de passageiros. excelten
tes e francos e desopilantes, camaradagem melhor talvez do que .�eUa
que buscavas insistentemente por tardes consecutivas, quer caissem raios,
quer soprassem ventos, quer fizessem diluculos magnificos. Breve pisarás
terras estrangeiras, caltes e avenidas deslumbrantes, clareadas de asphal
tos, enluaradas de Iurninarias sorprehendentes; crusarás as ribas do Baixo
Paraná e do alt» Paraguay; aportarás cidades magnificentes crivadas de ou

ropeis de effeitos fascinadores: passarás por Jogares historicos oode a legen
da da bravura dos nossos exerci tos ficou assignalada para sempre; sentirás
orgulho de ser brasileiro, recordando passagens tão gloriosas como as de
Riachuelo e Humaytá; contemplarás mais uma vez o palacio do tyrannoque
fez a desgraça de um povo hoje nosso nmigo;... sentirás sensações agra
dáveis de visjor despido de cuidados; mas ... meo caro, põe a mão na tua
consciencia e dize-me si não fôra melhor que ..qui estivesses á ests hora
e em todas as horas da tua vida, ao nosso lado, palestrando ...

Sim! melhor fôra que aqui estivesses, para alegria de todos quantos ido
latravam a santidade da tua alma generosa e amiga..; Boa viagem !

A Pagina envie saudações cordeaes ao Dr. Agrippino Pontes que aca
ba de seguir viagem para Matto Grosso, desejando ao estimado medico a

continuação dos mesmos dias felizes que aqui passou, sempre cercado do
mais profundo respeito e das mais sinceras sympathias.

A chronica tem o prazer de saudar festivamente ao estimado moço sr.

Alegria Junior, digno representante do grande orgão. o-JDnUÜ do Brasü.
O illustre excursionista vem '1 este Estado com o fim de fazer propagan

da do importante diário fluminense, bem assim colher informações sobre
as riquezas e progressos de Santa Catherina, devendo para illO perco.rdentro em breve os pontos principaes deste Estado,

O lorteal do Brasit; tem tomado extraordinario incremente nestes ul
trmos tempos, e podemos garantir com a maiorsegurança,p a importante
folha do Dr. Fernando Mendes de Almeida, que tem um setVÍfO de repor
tagem especíal e de correspondencíss por todas as partes do globo, está
destinada a ser um dos orgãos da imprensa americana de maier valor, at
tento á sua magnifica 4irecção, á habilidade e diligencia dosseoa eollabora
dores e ás importantes reformas que nella tem sido introduzidas-o que
lhe tem '9alido grande popularidade.

Saudamos eqrdialmente ao distincto collega, convictos � nos acha
mos de que o activo excursionista, procurando resguatcl_ interesses
legitimas para a folha que representa, vem á nossa terra ptGItar tão im
portante serviço, qual o de propagar Já fóra o nosso adiantame:tdoe as ne
cessidades de que se resente o nosso Estado.

Bemvido, pois, seja o representante do Jornal do Brasil.
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