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VELAS soltas e infJadas pelo vento do sul, como

as azas de um estranho e gigantesco albatroz,

brigue flibusteiro voava, cortava as ondas

em demanda das Antilhas. Ja ao longe se avistavam

vagamente as costas ennevoadas das ilhas famosas,

como leves manchas fugidias e enganosas de nuvens

baixas boiando sobre o mar. sol equatorial faisca-

va a superficie ericada das aguas, em largas malhas

d'ouro tremulantes. Alem, contra as sombras que

deviam ser o littoral de Tabago ou de Granada, pas-

saros marinlios voavam confusamente, em bandos,

bicando aqui e alii as ondas na abundancia alegre

da pesca. ceo, todo limpido e despido de nuvens,

de um azul immaculado, dir-se-hia uma ironia e per-
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fidia aos navegantes n'essa perigosa regiao de cy-

clones.

Era urn navio magnifico o brigue flibusteiro pela

sua velocidade, os seus apparelhos nauticos, o seu

bom governo, as suas manobras de guerra. Tinha si-

do construido nas costas de Venezuela apos o malo-

gro da celebre expedicao de Miguel-o-Basco aos ser-

toes de Taparitos, a Colombia e ao Equador. Na vol-

ta, depois de luctas constantes com os hespanhoes e

OS selvagens, os expedicionarios detiveram-se duran-

te um anno em certos pontos littoraes, onde levaram

a effeito a construcgao de algumas embarcagoes miu-

das e, entre estas, a do pequeno brigue que os Ir-

maos da Costa denominaram mais tarde o Falcdo,

pela violencia, certeza e rapidez com que sabia fazer

suas presas n'esses combates navaes que ficaram para

sempre mem,oraveis nas Antilhas e em toda a Ame-

rica .

Falcdo, apenas fora langado ao mar, assigna-

lara-se pelo aprisionamento, no cabo meridional de

S. Domingos, de dois galeoes hespanhoes carregados

d'ouro que iam para Vigo. D'ahi por diante, n'uma

success ao de triumphos, tornava-se o navio mais que-

rido dos flibusteiros que o empregavam agora em
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frequentes viagens de longo-curso pelo Atlantico-aus-

tral ate ao Mar-do-Sul. .

.

Mas as primeiras ilhotas e ilhas das Pequenas-

Antilhas mostravam-se jci nitidamente a proa, fazen-

do relevos conicos de verduras e rochas, cercados de

um debrum de escumilha, na azulada planura ma-

rinha.

Falcdo, mudara entao de rumo aproando para

lesle em direcgao aos montes altos da Margarida que

surgiam ao gurupes com o seu dorso denteado sob

uma nevoa de anil. A popa rasa em que ia desfize-

ra-se logo e, todo em gaveas e a um largo, despeja-

va as singraduras as milhas.

A re, a bombordo, de pe junto a gaiiita, um mo-

?o de trinta annos mais ou menos, bello e varonil,

cabellos longos e louros cahindo em cachos sobre a

golla, as faces carminadas pela saude do mar, bino-

culisava demoradamente Gs pontes culminantes da

ilha. Vestia gibao e calgo6s de velludilho negro, com

meias escarlates sahindo de grosses cothurnos. A'

cabega, um gorro de altas plumas brancas dava um
ar \ictorioso e guerreiro a sua physionomia e a todo

seu porte alentado, excepcionalmente robusto. Tra-

zia a cinta uma d'essa rectas e fmas espadas medie-
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vaes que fnzem no punho uma cruz, e n'uma das maos

um porta-voz d'ouro com que ordenava as mano-

bras.

Era Affonso Morg;ui, o commandante do Falcao.

Seu pae fora um commerciante inglez, John Morgan

(irmao do famoso chefe llibusteiro Henrique Morgan)

que abandonara New-Castle, sua terra natal, para

vir especular nas grandes exploragoes de minas d'ou-

ro na America Central. Depois de rolar algum tem-

po entre o Mexico e o Panama, fixara-se defmitiva-

mente em Venezuela, na cidade de Gibraltar, a mar-

gem do la go de Maracaybo, onde enriquecera e ca-

sara com uma linda joven, do logar de cuja uniao

procedia Affonso, que elle comegara a educar com

cuidado, quando sucumbiu em um naufragio, nos es-

colhos das Bermudas, ao regressar de Inglaterra,

aonde o tinham levado negocios. Sobrinlio do aven-

tureiro e valente almirante que era o terror do Mar

de Caraiba, Affonso desde os vinte annos entrara a

batalhar a seu lado, sendo constantemente incumbido

de arriscadas expedicoes, desempenhadas sempre de

modo galhardo. Muitas d'essas commissoes maritimas

ficaram desde logo assignaladas por grandes actos

de valor. De uma vez, mesmo, o mogo marinheiro,

/•.bfK U^i.~,-
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na sua vigilancia incangavel, livrara e resguardara a

sede da Communidade Flibusteira de uma surpreza

e ataque altas horas da noite, dando a tempo rebate

da approximagao da esquadra inimiga, que gragas a

isso fora convenientem&te repellida para o largo.

velho Henrique Morgan, que nao tinha filhos, desva-

necia-se com as excepcionaes aptidoes e merecimen-

tos do joven commander, vendo perfeitamente repro-

duzida n'esse bello sobrinho a sua mocidade agita-

da e fogosa, romanesca e dramatica, constructora de

faganhas altiloquas e de celebridade. Entretanto, na

rigida justiga reinante no seio da singular Associa-

gao, facto do parentesco com o heroico almirante

era mais um obstaculo que circumstancia favoravel

a fama do mogo corsario.

grand old hoy, o velho demonio, como era mais

expressivamente conhecido entre os sens o comman-

dante do Falcdo, mantinha em apertada disciplina e

sob a acgao de sua superioridade os subalternos,

que nao obstante o adoravam dobrando-se como ma-

cliinas a mais tenue manifestagao da sua vontade.

Debaixo do sen mando, castigos tremendos cahiam

sobre os delinquentes as menores hesitagoes ou faltas.

Mnguem, como elle, levava tao longe o cumprimento
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do dever, o sangue-frio, a seguranga de golpe, a de-

cisao prompta, a coragem, quer nos temporaes quer

nos combates. Jamais admittia vacillagoes ou irregu-

laridades. Tudo ri'aquella embarcagao llie pertencia,

objectos e homens, lealdade e heroismos, firmeza e

abnegagoes. E sobre esse estreito conves so tinham

vontade e eram verdadeiramente livres, elle e as plu-

mas brancas do seu gorro marujo que o vento do

mar agitnva. .

.

Fakdo achava-se agora a poucas amarras de

Assumpcao, a capital da Margarida, entre os dois

fortes de rocha viva da entrada. As collinas e mon-

ies da ilha apresentavam-se, como sempre, n'uma

freseura verde e primaveril. littoral basaltico, as

vezes cortado a prumo sobre as aguas, expunha aqui

e alii pequenas faixas alvas de praia. E o mar, volu-

moso e iiifinito, arfando sonoramente a espagos, qua-

si cobria a penedia, as fortalezas, os cabos, esfrolan-

do em novellos moDStruosos de prata.

brigue aproou entao para o passo estreito da

entrada e, transpondo-o, seguiu em direcgao a rade

espelhada, embandeirando-se em arco e despejando

a artilheria em salvas festivas. As fortificagoes res-

ponderam immediatamente els salvas, com os estan-
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dartes inglez e francez conjunctamente arvorados no

alto, sobre as grossas muralhas; e a cidade emban-

deirou tambem, n'uma permuta de saudagoes. Logo

apos golpes de povo da capital flibusteira acudiram

ao desembarque, para admirrir, como sempre, onavio

querido e lendario.

Em pouco, Falcdo fundeou. Uma lancha esguia

e andarilha, muito boa de remos, partiu de bordo

como uma flecha em direcgao a terra e AfTonso, o

bello e joven cavalleiro das plumas brancas saltou,

com a elegancia de um torero, da proa da embarca-

Cao para o caes de desembarque.

A cidade estadeava-se irregularmente por sobre

um terreno accidentado, levantada toda de velhas ta-

boas de barcos, o que Ihe dava o ar lugubre de uma

improvisada aldeia de naufragos, nao obstante a ma-

gnificencia collossal da paizagem. As casas, construi-

das ligeiramente, sem ordem architectonica, a feigao

das necessidades de momento, mas fortes para resis-

tir aos cyclones, eram na maior parte alcatroadas ou

pintadas a almagre, e revestiam per isso um aspecto

desagradavel e funebre. Interiormente porem, como

todo logar habitado por marujos, exbibiam tal

asseio e ordem que dir-se-hiam uma prolongagao ou
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desdobramento d'esses bem appnrelhados e comple-

tes uavios em que os flibusteiros vogavam.

Grupos de homens, todos armados de pistolas e

adagas, corpulentos e athleticos, o ar carregado e

facinora, os cabellos inciiltos e emmaranhados coroa-

dos per grossos gorros de pelles e cahindo sobre a

mica em longas madeixas espessas, faces queimadas

pelo sol— agitavam-se, aqui e alem, pela praia. Per-

passavam entre elles, n'lima attitude curiosa e alegre,

robustas mulheres morenas em trajes grossos de la:

eram mogas e matronas, algumas de perfil delicado,

outras de grandes rostos selvagens, raptadas de cer-

to n'essas frequentes e temerosas excursoes flibus-

teiras- as praias continentaes.

Quando AffoDso, depois de dar as suas ordens a

lancha, partiu em direcgao a Casa do Governo, todos,

abrindo alas e curvando-se, romperam em vivas es-

trepitosos

:

— Hurrah a D. Affonso Morgan I Hurrah ao joven

rei dos Mares

!

A casa do governo era a maior da cidade e di-

vidia em dous vastos pavimentos, ornados interna-

mente por anteparas e ornatos das camaras dos ga-

leoes aprisionados e por fiorituras, quadros e obras
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d'ouro e prata arrebatados aos Palacios e Templos,

nos saques e devastagoes tumultuosas e tragicas as

cidades littoraes de Cuba, da Mexico, de Venezuela

e do Panama. Externamente, cobriam a larga fronta-

ria acapellada verdugos, frisos, gregas e cordoes en-

tronchados, com as incrustaQoes e douraduras dos

grandes chapiteos de popa e proa das naus, tendo

ao centro, no alto da cornija, uma immensa figura-de-

proa, representando Isabel-a-Catholica n'uma attitu-

de dominadora e solemne, com o seu fino perfil

de santa medieva, a sua coroa e o seu manto, o sce-

ptro erguido ,sobre os Mares. .

.

Alfonso entrou saudado triumphalmente pelo som

stridulo e alacre das buzinas maritimas dos seis ho-

mens da guarda.

Na sala principal, sob um grande docel de bam-

binelas de purpura franjadas d'ouro apoiado aos an-

gulos por dous golfmhos de prata, as caudas em vo-

luta abrindo em leque nos extremos contra a parede

de taboas onde se erguiam, em tropheo, os estan-

dartes poderosos de Franga e de Inglaterra—um
liomem rubro e athletico, todo encanecido, o rosto

amplo e leonino, ladeado por longas suissas bastas

cahindo-lhe ate ao peito, pousava serenamente sobre
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uma alta c^deira de couro negro lavorado, fixo a ar-

tistica armagao d'ebano reluzente por grandes taxas

douradas. Era o velho Henrique Morgan, o chefe su-

premo dos flibusleiros, o marujo e guerreiro nunca

vencido e que se constituira o terror das esquadras

de Hespanha n'aquellas aguas.

Affonso assomou a porta e, descoberto,. pedindo

venia para entrar, encaminhou-se para o velho almi-

rante saudando-o n'um gesto militar, uma das maos

erguida a altura da cabega, a outra sob re os copos

da espada. Ao approximar-se do poderoso leao do

Oceano, inclinou-se, beijou-lhe a mao e disse:

— Chefe e Protector, as vosass ordens foram in-

teiramente cumpridas. cruzeiro terminou. Orde-

nae. .

.

E um relatorio, muito exacto, da commissao rea-

lizada deslisou dos labios do mogo, ouvindo-o atten-

tamente o velho marinheiro, n'um desvanecimento

quasi paternal. E entao uma nova expedigao foi or-

denada, dispostos em detalhes todos os elementos e

instrucgoes. Em seguida, o gigante flibusteiro, fazen-

do ranger a cadeira n'um movimento custoso e pe-

sado da sua corpulencia, estendeu a mao a Affonso

e murmurou, em inglez, na sua voz forte e grossa

:
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:—Nada mais vos tenho a dizer. Tde em paz.

Deixando a Casa do Governo o moQO comman-^

dante retomou o caminho do caes, recolhendo ao

Falcdo, que ja se achava abordado por grandes lan-

chas de carga.

E logo a guarnigao do navio desceu ao porao,

para dar comego ao desembarque do carregamento,

composto, em quasi totalidade, de pesados caixotes

chapeados de ferro aos extremes contendo ouro e

prata amoedados e em pequenas barras. Eram des-

pojos de uma presa opulenta, feita por Affonso na

altura da Trindade. Fora n'uma manha atlantica de

mar chao e ceo claro. Terminava o cruzeiro e met-

tia ja em rumo das Antilhas quando o vigia de ga-

vea avistou umas velas bolinando ao largo. Immedia-

tamente o brigue virou-lhes no encalgo, com a gente

a postos, tudo preparado para o combate. Pela tarde

reconheceram o navio— um galeao hespanhol que

vinha de Callao de Lima: e arriando as lanchas lan-

Qaram-se sobre elle, tomando-o em poucas horas,

n'um d'esses impelos irresistiveis de bravura e auda-

cia que caracterisavam os flibusteiros. E como nao

convinha perder tempo, passada para o brigue a

guarniQao prisioneira, desapparelhado a espada e

( j;,.-AsM^£,^_t
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machada o galeao, captado tudo— munigoes e car-

ga, armamento e objectos iiauticos— puzeram-n'o ao

fundo a bala, fazendo-se logo o Falcdo para o Mar

de Caraiba. .

.

Fora. a realizagao d'este feito consideravel que

levara o velho Morgan a determinar desde logo a

creagao de um Entreposto ou Estagao Flibusteira na

America Meridional, com cruzeiros por todo o Atlan-

tico e especialmente nas costas do Brasil e do Pra-

ia. Na conferencia com o sobrinho tudo ficara assen-

tado deliberando-se que o Falcdo, acabada a descar-

ga, se preparasse com presteza e conduzindo o pes-

soal e material indispensaveis, so ou com outros na-

Yios, largasse para a ilha da Trindade.

Por isso Affonso, mal voltara para bordo, come-

^ara de apressar a descarga, fmda a qual tornou a

Gasa do Governo a receber ordens.

chefe da Communidade determinou-lhe entao

que preparasse o navio, tomasse abundantes provi-

soes de guerra e de bocca, escolhesse a gente que

quizesse, os sobresalenles precisos e, depois de Ion-

gas recommendagoes sobre a empresa projectada,

accrescentou

:

— Quem sabe nao venham a ser necessaries duas
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ou tres embarcagoes pequenas para auxiliar o Fal-

cdo? emprehendimento e difficil/senao arriscado...

Atlantico do sul, nas costas meridionaes do Brasil

e do Prata, mantem-se sempre inhospito, principal-

mente no inverno. . . t preciso talvez querenar pri-

meiro o Falcao, recorrer as costuras, refrescar . .

.

Fallae, dizei o que quereis para o bom desempenho

e triumpho da expedigao. .

.

Affonso, n'uma continencia, deu um passo para

velho, dizendo

:

— Chefe e Protector, o Fa/cao nao carece de ou-

tros auxilios que nao sejam a confianga do Governo

da Gommunidade e a protecgao do Altissimo . .

.

grande almirante teve um vago sorriso de or-

gulho que Ihe deixou a descoberto, sob o bigode

raspado, os bellos dentes saos, e, n'um rapido gesto

que despedia o joven commandante, murmurou

:

— Bern; sera como entenderes. Podeis voltar ao

vossD navio. .

.

Acabada a descarga, o brigue foi levado para

um recanto do porto a querenar. Todo o apparelho

entao comegou a ser refrescado, arriando-se e re-

correndo-se a mastreagao, o poleame e o massame,

substituidas aqui e alii as pegas estragadas, desde

i... A.3^.^.*J!asls.rJS>Alt,«i!&iaL«l> .i-._,-i. >i . _,^.. .:»:_> .Si.^3^ _^ t,_i^..««,.ai.^^^»aS3Rl«iaaa;8
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as vergas dos sobres aos mastareos de gavea. Em

quinze dias promptificaram-se os trabalhos que Af-

fonso dirigiu pessoalmente, n'uma grande actividade.

Apenas o navio voltou ao ancoradouro, reembar-

cado lastro, entrou a metter o material necessario

para o levantamento das primeiras edificagoes do En-

treposto que se ia fundar a Trindade. E em pouco,

seu longo casco esguio, todo pintado de novo e bem

armado para a vaga, fluctuava ao largo em franquia.

chefe Morgan ordenou entao que se procedesse

a divisao do valor das presas que cabiam ao com-

mandante e tripulantes do brigue, a quem foi dado

um dia de desembarque para o receber, ficando o

Falcdo guardado apenas pelos vigias dos pontoes do

porto.

Era Intendente da cidade quem costumava en-

tregar a cada homem, por ordem do Commissaria-

do de Mar, o respectivo quinhao, que se compunha

em geral de escudos d'ouro e prata apprehendidos

ou resultantes das grandes vendas ou cunhagem de

barras d'esses metaes, feitas por agentes, membros

poderosos da Communidade, nas primeiras pragas

commerciaes de Inglaterra e de FranQa.

Formada a guarnigao do navio sob o raando de

I:
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Affonso n'um dos vastos armazens do caes, comegou

a distribuigao dos quinhoes, que se realizava sempre

com a maior justiga e lealdade, sendo, por qualquer

queixa procedente que surgisse, fuzilado o respon-

savel. A' voz do intendente fazendo a chamada cada

um dizia

—

prompto! e recebia o seu punhado de

moedas, conforme a hierarchia e os servigos presta-

dos. Se nome era o de algum flibusteiro fallecido

em naufragio ou combate, como frequentemente suc-

cedia, um dos companheiros respondia

—

morreu! e

quinhao era posto de lado. Quando o marinheiro

chamado apresentava mutilagao, defeito ou perda

physica, adquiridos no servigo de bordo ou em com-

bate, tinha mais um certo numero de moedas. As-

sim, que trazia um dos olhos vasados garihava mais

cam escudos ; o que perdera um brago, duzentos ; e

tudo iia mesma proporgao, de accordo com a impor-

taricia do orgao lesado. As sommas que cabiam aos

mortos eram remettidas as familias e, se estas ja nao

existiam, aos sacerdotes, nas parochias nataes, para

missas e actos piedesos. Depois da partiiha, era de

uso conceder as companhas uma, duas ou tres se-

manas de ferias, para festas e folgares.

Mas OS tripul antes do Falcao, nos exclusivos ha-

'.J*fe"i=^;?>'&£s^ffii^tS«~^r' :\» : :T"i-\,i^£:yj-^'i^.^<>i&t^ -5 '^;^C^: Jst-; ''^^i
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bitos de bordo, inveterados pelos longos e frequen-

tes cruzeiros, apenas gosaram clous ou tres dies de

descanQO, voltaram logo a faina do mar.

Prompto navio, a partida foi marcada para o

outro dia, pela madrugada. E emquanto as tres gran-

des lanchas de bordo iam e vinham incessantemente

no servigo da aguada, enchendo os vastos tanques

de ferro e as pipas do conves— Affonso passeava no

tombadilho, a re, junto as gaiiitas, meditando na via-

gem. Sentia-se grandemente feliz, n'um vivo orgulho

intimo d'aquelle commando geral nas regioes aus-

traes. A sua alta ambigao de flibusteiro coroava-se

de supremo prestigioso. Era, emfim, um chefe! e ti-

nha, d'alli por diante em suas maos todo o future

da Communidade sobre o Atlantico e sobre o Paci-

fico. Tremessem agora os galeoes de Flespanha ! Elle

la, d'ora avante, espumar e varrer furiosamente as

aguas da America do Sul com a quilha veloz do seu

brigue. E, n'aquelle instante, na sua imaginagao ar-

dente e fecunda de criouJo, de anglo-latino, passavam

radiosamente os legendaries cruzeiros, os gloriosos

feitos marciaes e os grandes nomes historicos da en-

tao universalmente temida e respeitada Companhia

dos Irmaos da Costa.

.-. 'vr.'^[^4
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Era Pedro Legrand apossando-se, sosinho e com

desvairado denodo, de uma fragata hespanhola de

cincoenta e dous canhoes e sessenta homens de equi-

pagem f Era Nau I'Olonais, cercado em Carthagena

e abandonado como mort6 entre os vencidos, fugin-

do, a noite, com alguns companheiros sobreviventes,

n'uma peqiiena goleta e indo crusar em frente a Los-

Gayos, em Cuba, de onde passara a Havana, assal-

tando e tomando duas pequenas embarcagoes e um

bergantim castelhano ; apoderando-se semanas de-

pois, com poucos homens, de Maracaybo e Gibraltar

na costa de Venezuela ; emprehendendo acgoes quasi

phantaslicas e sobrenaturaes ; ou subjugando todo o

littoral de Panama e Honduras e captiirando, por

um prodigio de remontada bravura, todas as naus

que encontraval Era Montbars o exterminador, que

se atirava a esquadras inteiras, por mais numerosas

que fossem, abordando os navios no meio do torve-

linho das balas, pisando louca e intrepidamente o

conves inimigo e affrontando officiaes e marinheiros

com tal resolugao e audacia que todos se quedavam

como estupefactos e inertes diante d'elle, a ponto

do satanico guerreiro gritar-lhes com lealdade e no-

breza de cavalleiro :
— « Defendei-vos, para eu vos
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poder matar!. . . » Era seu tio, o velho e icompara-

vel Morgan, que os flibusteiros denominavam o ledo in-

vencivel, entrando em Porto-Bello uma noite e to-

mando a grande praga de guerra, so com um punha-

do de homens, apos formidavel combate; Morgan,

que d'ahi por diante, com uma audacia e felicidade

jamais excedidas, dominou toda a costa da America

Central ate Yucatan, batendo, n'uma memoravel fa-

ganha naval que reboou triumphalmente em Inglater-

ra, oito naus poderosns sob o commando do almiran-

te hespanhol D. Alfonso del Campo, o que Ihe valera,

bem como os successos seguidos da tomada da Ron-

cheria, Santa Catharina e outras, a acclamaQao una-

nime de chefe supremo da Communidade. Eram ain-^

da OS formidaveis Grammont, Lussan, Harris e tan-

tos mais. . . ,

Mas as ultimas lanchas da aguada atracavam.

Descia a noite, uma d'essas noites limpidas das An-

tilhas, bordada d'ouro no alto. Fechados os tanques,

cobertas as escotilhas, as embarcagoes foram igadas

e postas sobre os picadeiros, a meia-nau. E mal o

dia alvorou, dadas as salvas regulameijtares, o Fal-

cao fez-se ao mar. .

.

,
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EM pleno Oceano, o brigae proava agora, a bo-

lina, para o norte. A ilha Blaiica vinha sur-

gindo alem, na planura mansa das aguas,

com as suas rochas cinzentas. E pela tarde as Ilhas

de Sotavento comegaram a desenhar-se a um bordo,

altas e pittorescas, n'um renque verde para oeste,

contra o recorte caprichoso da costa continental da

America do Sul que se nao avistava, entretanto, des-

de Orchilla a Guragao.

Affonso, de pe, contra a borda, junto ao homem

do leme, tintia os olhos perdidos ao longe, sobre o

mar, para as bandas saudosas de Venezuela. E o seu

rosto cheio, de um rosado retinto pelo sol do tom-

badilho e de uma pelle delicada, emmoldurado por

«»StrS2*^'^''-;i;':;fei:-^;:, '._i^v:«^„- .-fiji^-;:.;'^ ; >iS;^>-:v^..; 'ic.'f-iiSt^iSi^Jiiii^jfeSJis
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uma barba loura e sedosa descendo em ponta para

queixo, concentrava-se n'um vago ar scismador e

nostalgico. Desde miiito que uma preoccupacao ex-

clusiva e constante Ihe dominava a alma, flagellan-

do-a com o inccndio violento de uma antiga paixao.

Eram um anhelo e saudado que jamais o deixavam

seguindo-o inapartavelmeute, por todos os mares, as

mais longioquas latitudes e ferindo-o sempre, com

maior intensidade, nas horas de dor ou de gloria . .

.

Mas alii se achav,1 agora, inteiramente livre e

chefe absoluto d^'aquella expedicao. E em seu pensa-

mento uma grande idea, ja muitas vezes acariciada,

surgia imperiosamente, vencendo-o, dobrando-lhe as

energias da vontade, afastando-o por instantes do de-

ver com uma forca irresistivel : dar um golpe de mao

sobre a costa, em Gibratar, sua cidade natal, e ar-

rebatar para sempre aquella que era a imagem que-

rida do seu espirito, a tortura perpetua do seu cora-

Qao. E reflectia : — Certo o emprehendimento nao ia

accorde com as instrucgoes recebidas, mas tao rapi-

do poderia ser realizado que passaria despercebido.

D'isso nao ficaria o minimo vestigio. Nenhuma noticia

transpiraria. Seria como uma descida de falcao que

vera das alturas e arrebata a presa subitamente . .

.

I



BRIGUE FLIBUSTEIRO %1

projecto dominava-o de modo profundo, porque

era a sua maior ambigao, o seu amor, o seu orgulho,

a sua alegria, a sua felicidade e nao podia desistir

d'elle, custasse-lhe embora a vida. Entao, vencido ir-

resistivelmente, embocou o porta-voz d'ouro, dando

ordens para a proa e, voltando-se para o homem do

leme, gritou:

— Carregar todo a bombordo, e rumo a Orchillal

Pela madrugada Orchilla foi deixada a barlaven-

to, e brigue fez proa, a Oruba, na eutrada do gol-

fo de Maracaybo. A' tardinha, sob os ultimos rosa-

dos do crepusculo cahindo sobre o Mar de Caraiba,

esfumaram-se, a boreste, na sua forma angular de

cnpuz, as quatro ilhotas dos Monges. Ja a ponta ele-

vada do cabo Gallinas, que fecha o golfo a oeste, sur-

gia ao gurupes, com os sens outeiros verdejantes

rosados de bugainvilles.

Falcao, virou entao ao sudoeste e toda a noite

correu a popa, sob o norte rijo, em demanda do es-

treito que liga o golfo ao lago. E como era precise

evitar o canal do occidente, guardado pelas fortifi-

cagoes da entrada de Maracaybo, o brigue, com o

seu pequeno calado, comegou a bordejar, por entre

OS bancos de leste, para o littoral opposto.
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Amanhecia quaiido se avistaram, nas terras altas

da Zulia ondulaiido n'uma tenue e longa mancha

azulada, os pincaros culminantes dos Andes Orien-

taes, atravessando em curva o norte de Venezuela

desde Aipioro a Soledad. sol subia pouco a pouco

no Azul, e toda a costa d'esse lado cobria-se d'uma

immensa pulverisagao d'ouro. Planuras extensas e

cordoes de cochillas faziam baixadas e relevos ver-

des por entre as faixas alvas das praias. Sobre as

aguas serenas, levemeiite estriadas d'espuma em tor-

no aos ilheos e altas ilhas rendadas, scintillavam aqui

e alii malhas de rubim tremulantes. E para o fundo

afastado do lago, na direcgao de Gibraltar, como pe-

queninas velas immoVeis, a casaria caiada das insu-

lares aldeias indianas, construidas sobre estacas co-

mo as aritigas palaffitas do homem primitivo, la

n'esse alvorecer recuado e remoto do periodo qua-

ternario. .

.

Pensativo sobre a amurada, entre as enxarcias

da re, em meio do esplendor da manha estival, Af-

fonso scntia-se emocionado ao contemplar de novo,

epos dez annos de ausencia, aquella terra querida

onde nascera, e onde, outr'ora, a sua vida resplande-

cera e cantara. E em seu espirito, agora, toda a en-
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cantadora epoca da sua juventude surgia, n'uma lar-

ga e subjectiva evocagiao do passado. As suas remi-

niscencias mais nitidas vinham de quando era colle-

gial que percorria as ruas de Gibraltar, acompanha-

do por um velho criado hespanhol sobragando um

pequeno cartapacio de verniz onde, de mistura com

OS livros, trazia ja copias manuscriptas dos mais co-

nhecidos rimances e xacaras. Seu pae vivia ainda e

sua mae vinha esperal-o sempre, alegre e carinhosa,

com as maos cheias de doces e fructas, ao alpendre

da entrada onde o abracava, e beijava longamente,

com uma viva luz de ternura nos seus olhos melan-

cholicos e de grandes cilios bastos. Que de alegrias en-

tao no velho solar de S. Martinho !... Mas, um dia, o pae

sahira para uma viagem e nao voltara mais. • . Me-

zes depois, a mae recebia uma carta e toda em pran-

to, coberta de Into, a cabega envolvida n'uma espes-

sa mantilha negra, abandonava o solar, recolhendo-se

para sempre a casa do avo, o Alcaide da cidade.

Elle entao fora posto como interno no convento de

S. Bento, junto aos Campos da Rainha. Tres annos

depois volvia a casa do Alcaide, onde a mae, sempre

triste e lacrimosa, encerrada n'um quarto como em

uma cella e constantemente agarrada a um livro de

^i-.:',r.^iS€^
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Horas, dia a dia definhava. Tinha elle n'esse tempo

quinze annos. E n'uma linda manha de sol, em que

acompanhava a mama as festas na igreja do Carmo,

encontrara-se com a filha de D. Luiz de Lara, ma-

gistrado da cidade, uma nina adoravel, de uma com-

pleigao de lyrio e por quem logo se irapressionara.

Era na Semana Santa. E seis dias seguidos, ao lado

de sua mae, n'uma emogao indizivel que Ihe alvoro-

gava a alma, vira passar essa menina, fascinante

d'esplendor e de graga, sob a veste de brocado. .

.

A principio ella nem o notara e depois parecia

ate evital-o, baixando os lindos olhos negros quando

encontrava. Mas, no domingo da Resurreigao, fi-

cara collocado casualmente a seu lado na capella das

Dores, onde parara a orar, e, n'uma palpitagao e

n'um embevecimento, percebeu que ella o olhava

d'instante a instante com certo interesse. D'ahi por

diante encontravam-se, todo os domingos, na cathe-

dral onde Mercedes ia a missa com o pae. El Se-

nor D. Luiz de Lara, magistrado da cidade, velho e

altivo fidalgo, olhando a todos com estranheza e um

grande ar desdenhoso. Fora, porem, n'uma festa an-

nual nas Garmelitas Descalgas, em companhia de sua

avo, velha madrilena de alta linhagem, que pela pri-

'rj&r
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meira vez, furliva e timidamente, ousara fallar a Mer-

cedes, chamando-a de lida da sua vida, bemdita es-

trella, rainha da graca. . . Ella emmudecera, subi-

tamente enleiada; mas logo apos o envolvia n'um

sorriso expressivo e na meiga irradiaQao dos seus

olhos ineffaveis. Desde entao, para a ver mais fre-

quentemente, fazia demorados passeios ao Undo bair-

ro de Alhambra, onde se achava o palacete de D.

Luiz de Lara, voltando muito satisfeito so por ter

surprehendido, uma ou outra vez, de longe, n'algu-

ma gelosia entre-aberta, o busto divino da amada.

Em certas occasioes, disfargado na sua longa capa,

cruzava inquietamente, ate alta noite, sobre o molhe

de Alhambra, em frente ao vasto edificio fechado.

Nas noites de lua rondava em botes na rade, em se-

renatas a guitarra, mandando apaixonadas endeixas

a moga, que as ouvia da sua camara, n'um enlevo,

arrebatada e palpitante, por entre as gelosias cer-

radas dos largos balcoes de marmore. Entao peque-

nas cartas inflammadas puderam ser trocadas clan-

destinamente entre ambos, por intermedio de ser\i-

caes. Assim, seguro de que Mercedes o amava, so

pensava anciosamente em obter a sua mao. Mas o

desprezo que Ihe votava e a todos os seus o velho

^t ir5ii£:.
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fidalgo, dia a dia augmentava mais. Ante essa terri-

vel barreira erguida entre a sua pessoa e a amada,

voltou-se todo para a devogao e, como um crente,

um supersticioso, entrou a fazer votos numerosos e

<^onstantes as Santas mais milagrosas da cidade—

•

a Nossa Senhora dos Afflictos e a da Piedade na igre-

ja da Annunciagao, levando-lhes semanalmente ramos

artisticos de rosas e molhos de cravos raros. Manti-

nlia secretamente, no quarto, uma pequena lampada

perennemente accesa a Virgem da Gloria : e na fe do

seu coragao apaixonado, decorrido um anno, enviara

avo, Alcaide, a pedir a mao de Mercedes. Mas

D. Luiz de Lara, aspero e despresativo, trovejara

uma recusa e nunca mais apparecera em publico

com a filha, trancado no seu solar... Elle cahira

por longo tempo n'uma desolagao, cada vez mais en-

louquecido d'amor e como nao pudesse mais ver Mer-

cedes, nem fallar-lhe ou trocar com ella uma so li-

nha, pela vigilancia invencivel do pae— resolveu,

n'um desespero e sedento de vinganga contra o ve-

Iho magistrado, abandonar Gibraltar e ir unir-se aos

flibusteiros nas ilhas do Mar de Caraiba onde domi-

nava o tio, jurando so tornar alii afim de levar comsigo

^para sempre a noiva adorada. Antes porem de par-

.'^-- '
'
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tir conseguiu, nao sem grande custo, enviar a Mer-

cedes, por intermedio de uma Yelha parenta, uma

carta de despedida, na qual Ihe revelava tristemente

a resolugao tomada, pedindo-lhe «que rezasse por

elle e nao o esquecesse nunca, pois que em breve

voltaria a buscal-a ». A moga respondeu toda choro-

sa: « que voltasse o mais depressa possivel, que o

esperaria com anciedade porque tinha fe em Deus

poder pertencer-lhe ainda. . . » Mezes depois, chega-

va elle a Margarida onde tivera o melhor acolhiraen-

to. Mas passara os primeiros annos em. navios que

cruzavam pelo Golfo do Mexico e as Grandes-Anti-

Ihas e so duas vezes tocara no continente: a primei-

ra, na tomada de Porto-Gabello, sob as ordens do

tio; e a segunda, n'um combate com duas naus hes-

panholas, no cabo Gallinas. No emtanto, d'ahi mes-

mo conseguira -enviar um emissario a Gibraltar, com

uma carta a Mercedes e, sempre que podia, dava uma

chegada a costa de Venezuela, enviando e recebendo

noticias. Havia seis mezes comtudo, desde que sa-

hira para o Atlantico do Sul, que nem uma so carta

recebia de Gibraltar. Nao obstante, acreditava pro-

fundamente na fidelidade e no grande amor de Mer-

cedes... E alii ia, emfim! e n'essa mesma noite,

3
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se permitisse o Altissimo, a possuiria em seus bra-

gos, Seiihora sua e Estrella guiadora do seu barco . .

.

Teve um vago suspiro e dando uma ordem ao

timoneiro afastou-se da amurada, a passos largos pelo

tombadilho; desceu a camara e encaminhando-se

para o fundo, tornado ao centro por um grande reta-

bulo lavorado de ramagens coloridas onde um alto ni-

cho se abria com uma linda imagem da Senhora dos

Navegantes, feita d'ouro massigo— cahiu de joelhos

beijando tres vezes a espada e entoando a Magnifi-

cat. .

.

Entardecia. sol rolava melancholicamente so-

bre OS montes da Magdalena, n'uma larga barra suj-

ferina. Falcdo, com todo o panno fora, deitava

mais de dez milhas. E as torres altas de Gibraltar

comegavam de surgir, alem, sob uma gaze de anil.

rtti^l^tt^^j'
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HAviA tres horas que o Falcdo corria de pha-

roes apagados porque na altura do cabo Lan-

cilla algumas goletas hespanholas cruzavam

a vela para o norte e um navio de alto bordo, que

parecia uma fragata, avangava a popa rasa sobre Gi-

braltar. Cerrara a noite lentamente, com o ceo no

alto todo poiitilhado de estrellas.

Affonso, de volta ao tombadilho, esquadrinhava

agora minuciosamente as aguas ordenando ao homem

do leme carregasse todo para terra, para os lados

de Gualjara; e receiando o brigue viesse a ser re-

conhecido pelas embarcaQoes que passavam a leste

(pois OS signaes do Falcdo andavam de navio em na-

vio por toda a parte das Antilhas e do continente) ^i-
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rou immediatamente para a costa oriental. Fugia das

embarcagoes inimigas afim de evitar qualquer tiro-

teio ou combate que o retardasse e poder assim al-

cangar em pouco o ancoradouro, perdendo-se no

meio da multidao dos navios mercantes. Sim, por-

que seu piano era dar um golpe-de-mao a cidade,

tao preciso e instantaneo que so pudesse ser presen-

tido, depois de executado, conforme faziam sempre

OS fiibusteiros. Depois nao se permittia nem mesmo

podia, sem mentir ao seu juramento, prejudicar a

Gommunidade dando ou aceitando batalha n'um cru-

zeiro que nao era das suas instruccoes nem do seu

destino. Por isso tratava de puxar rijo para terra

nao deixando um momento a tolda, dirigindo o es-

guio e veleiro brigue por entre os baixios do lago

com conhecimento e a consumada pericia de um

velho corsario. E d'ahi a horas, sobre a ponta-sul

da cidade, a tres milhas do forte de S. Thiago, man-

dava carregar e ferrar panno atravessando o navio

que fundeava a sombra das pequenas ilhas de Gual-

jara.

vento continuava a soprar duro do norte es-

triando de espuma o dorso alto das vagas. De vez

em quando, contra a costa desabrigada das ilhas e
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as rochas alagadas do forte, grossos listroes de ar-

dentia phosphorejavam na continua arrebentagao ma-

rulhosa. Ao longe, para o littoral opposto, um ou ou-

tro pharolim de goleta fugia, tragando sobre as aguas

escuras um tremulo fio de nacar. E para o sul, no

reconcavo longinquo das planicies da Zulia, a fixa e

diffuza illumiiiagao, rasa com o mar e saudosa, da

casaria de Gibraltar.

Apenas o Falcdo aproara as amarras, Affonso

mandou que safassem uma das grandes lanchas e a

equipassem convenientemente para um assalto a ter-

ra, designando para esse fim os melhores homens

de sua guaniigao. E chamando por Joao d'Urville, o

primeiro piloto do brigue, um francez do Poitou, her-

culeo e d'uma estatura de gigante, que o acompa-

nhava desde a tomada de Porto-Principe onde se dis-

tinguira por um assomo singular de bravura, assal-

tando com seis homens, apos a morte de oito compa-

nheiros, um bergantim hespanhol que aprisionara,

supplant;mdo a companha no meio de vivo fogo,—
expoz-lhe rapidamente o desembarque que ia fazer

na cidade, sobre o caes de Alhambra, afim de as-

saltar o palacete de D. Luiz de Lara para raptar

Mercedes. Em seguida, com aquella imperiosidade
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dos commandantes flibusteiros que nao admittiam

jamais vacillaQoes ou contradictas, ordenou-lhe que

saltasse na lancha e procedesse a um rapido reco-

nhecimento as ilhas e ao porto, volveiido immediata-

mente para bordo a commuiiicar o que visse. Arria-

da a lancha, Joao d'Urville fez saltar os doze homens

escolhidos pelo capitao, todos bem equipados e bem

arm.'idos e, recebidas as ultimas ordeiis, largou...

Por muito tempo entao, de pe a gaiiita, Affonso

quedou-se a olhar attentamente a direcgao do bote

que vogava ligeiro como uma setta, n'uma esteira de

ardentia. Depois, langou os.olhos para longe e poz-

se a fixar a illuminagao de Gibraltar tremulaiido me-

lancholicamente. E, ao lembrar-se de repente da noi-

te em que pela primeira vez deixara aquclla terra

querida, sentia pesar-lhe sobre a alma uma vaga e

inexprimivel saudade.

Havia ja dez annos que isso se dera. Fora por

um maio muito lindo e suave, em que todo o lago

jazia n'uma grande calma e nenhum vento aspero de

tormenta perturbava, nos golfos, a placidez azulada

do Mar das Antilhas. De norte a sul e de leste a oes-

te bello littoral de Venezuela, rendilhado de encan-

tadoras ilhas, offerecia aos olhos o aspecto risonho
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e colorido de urn vasto scenario illuminado de opera

maritime. Embarcara por um entardecer de domin-

go, a hora doce e placida em que sobre as altas cu-

miadas do Merida pairavam ainda as derradeiras

barras d'ouro luminosas do sol que morria. Na igre-

ja do Garmo, cujas torres se erguiam gigantescamen-

te para o alto d'entre a casaria baixa, como duas pin-

celadas vivas de cal no velario setinoso do ceo cor

de anil— havia um ciciar suavissimo de vozes femi-

ninas entoando castamente, n'uma idealidade divina,

OS hymnos triumphaes k Maria. Pela toalba immen-

se do lago, sereno e de um azul desbotado sob a

luz vespertina, velas curves e soltes, virginees e el-

vissimas, pessavam lentemente, n'um cortejo imma-

culedo, como um bando de noivas estranhas, desli-

sando alegremente pare algume feste nupcial de len-

da no recesso de grutas marinhes. . . E alem fun-

deada, esguia e negra na plenure infinite, com os

altos latinos palpitando a caricia da brisa, a golete

San Juan que, dentro em pouco, rumaria para a

Margeride.

A bordo de pequene embercegao, ao pe da amu-

rada de re, e alma torlurade por equelle emargura

d'amor que o langare de repente e desesperade re-



"yi':;>^-y,

40 BRIGUE KLIBUSTEIRO

solugao da partida, elle olhava incessantemente, os

ollios ratios d'agua, a rareada illuminagao de Alham-

bra, oiide se destacava vagamente a larga frontaria

d'estylo arabe-hispanico do palacete de D. Luiz de

Lara. E o nome da amada, esse adoravel nome de

Mercedes, que indelevelmente se Ihe gravara no es-

pirito, elle o pronunciava, n'aquelle instante supre-

mo, como um enclausurado medievo, n'um appello

de prece gemente e em solugos de allucinagao mys-

tica . . . Longo tempo permanecera no tombadilho,

vergado as primeiras punbaladas da nostalgia, ate

que a lua cheia, lavorada e redonda como um escu-

do godo nas primeiras invasoes da Peninsula, apon-

tou alem, sobre a linha recortada das collinas de

Truxillo. Para la dos negros cabegos do cabo Lan-

cilla, as aguas bonangosas do lago cobriram-se logo

de grandes malhas de nickel, que se esbatiam ao lar-

go em radiagoes fugidias; para aquem, fechada pe-

los montes do Merida, a extensa planura de Gibral-

tar continuava ainda immersa n'uma aerea pulveri-

sagao de nankin. Pouco a pouco, porem, uma tenue

barra de alvura distendeu-se e espraiou-se por sobre

bairro Madrid, e d'ahi a instantes toda a cidade

alvejava pelos sens temples e a sua vasta casaria.
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Entao mais se Ihe adensou sobre a alma o negro veo

da Melancholia. Tinha o espirito todo preso a Mer-

cedes que, la ao longe, se debatia de certo tambem

n'uma desolacao infinita. . . A goleta siispendera pela

meia-noite, quando um terral fresco e fino entrou a

soprar amplamente pelo lado das Cochillas. A essa

hora espiritual e tristissima, a lua tocava ja o zenith,

cobrindo com o sen immenso zaimph de prata toda

a terra adormecida. lago de Maracaybo, onde o

terral levantava leves frisos de Malines, parecia, a

clarid' de do alto, todo feito d'espelhim. Affonso, ain-

da debruQado a amurada de re, olhava a terra que

fugia, enviando mentalmente a amada o ultimo adeus

saudosissimo. E a goleta corria, com os brancos lati-

nos cagados, n'um alvorogo de gaivota que ao pri-

meiro clarao d'alvorada deixa o seu pouso da costa

e abre voo, alegremente, em demanda do mar livre...

Mas um cantar de toleteiras avangando de terra

para o brigue chegou-lhe aos ouvidos e, de subito,

como um bando de pombas bravas fugindo a um che-

que estranho na floresta, as suas recordagoes dis-

persaram e a poderosa preoccupagao das cousas pre-

sentes dominou-o inteiramente, chamando a positivi-

^dade precisa da Realidade invencivel. Entao, por



42 BRIGUE FLIBUSTEIRO

todo conves do navio grossas vozes ergueram-se,

e homens vigorosos comegaram a agitar-se, destacan-

do-se as vezes, phantasticamente, a meia luz velada

da grande lampada d'ouro que ardia na camara

diante da Senhora dos Navegantes e cuja faixa ama-

rellada, passando pela porta entre-aberta, ia banhar,

a meia-nau, a tolda e as escotilhas.

De repente, um vulto athletico e alio, sahindo da

escuriduo da proa, encaminhou-se para o tombadilho,

a bombordo, onde se achava Affonso, quo deixara a

gaiiita para examinar melhor as aguas em torno.

Era segundo-piloto do brigue, o velho Guilherme

Reyd, celebre entre os Irmaos-da -Costa pel as suas

raras aptidoes nauticas e os seus musculos de leao

que, apezar dos seus sessenta annos, o faziam bater-

se ainda victoriosamente, a pulso, com os mais jo-

vens e possantes de toda a companha. Este colosso

era quem assumia o commando do Falcao, quando

chefe e o immediato tinham de dirigir em pessoa

algum desembarque ou assalto a na\ios inimigos ou

a fortificagoes.

Approximando-se do commandante, Reyd com-

municou-lhe que a lancha estava de volta, pois se

ouYiam ja continuas remadas de embarcagao peque-



BRIGUE FLIBUSTEIRO 41

ha singrando n'aquella direcQao. Affonso voltou-se

logo e desceu com elle para o portalo, onde desco-

briii, a distancia, o casco esguio da lancha avangan-

do para alii por entre phosphorej antes olhoes de ar-

dentia.

Em pouco a embarcagao atracou e Joao d'Urvil-

le subiu apressado ao conves a dar conta da viagem.

Affonso perguntou-lhe entao o que havia e se o des-

embarque podia efTectuar-se com toda a seguranga.

Em seguida, pediu-lhe informagoes sobre os fortes

da terra-firme e das ilhas, e sobre a posigao e mo-

Yimento da esquadra hespanhola e das goletas-

Yigias.

Joao d'Urville narrou-lhe rapidamente o reconhe-

cimento que fizera. Logo ao partir de bordo costeara

cautelosamente as Gualjaras, proando depois para

as rochas do cabo Lancilla. Gruzara ahi por instan-

tes, espreitando a sombra das muralhas : o forte de

S. Thiago jazia em silencio, e nem se ouviam as sen-

tinellas. Passara, em seguida, as outras fortalezas—
a Carlos v, S. Braz, e Pelagio. Rondara a bahia du-

rante algum tempo por entre os bergantins e as naus

e cortara junto aos fortius littoraes. Depois percor-

rera o caes de Alhambra, ja deserto e silente, onde
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solar de D. Luiz de Lara dormia, sob a noite, as

portas e gelosias fechadas. .

.

Assim informado de tudo, Affonso mandou pre-

parar para o assalto que se effectuaria d'ahi a ins-

tantes sob o seu proprio mando; ordenou-]he avi-

sasse segundo-piloto que mriiitivesse a gente a pos-

tos e vigilante ao primeiro alarme ; e, presto, correu

a cainara, a armar-se. Entrou irum dos vastos ca-

mariiis que occupava no salao, mudou rapidamente

as vestes e, apos haver mettido a cinta as pistolas e

adagas, parou urn instante a contemplar com affecto

uma pequena tela emmoldurada d'ouro que repre-

sentava sua mae, aos doze annos, com o seu lindo

rosto oval e os negros ollios pestanudos, envolta n'um

longo veo de virgem e em setinosas roupagens bran-

cas, como para uma primeira communhao. Depois,

foi ajoelhar-se diante da imagem de Nossa Senhora

dos Navegantes: resou, persignou-se, beijou tres ve-

zes a espada. . . E subiu para o tombadilho, ao me-

mento mesmo em que a proa, sob o castello abaula-

do, estalavam em coro as oragoes e canticos que os

flibusteiros costumavam entoar antes de qualquer

acgao. Os marinheiros oravam, genuflexos e curva-

dos ante um grande Grucificado de prata, coliocado

4j^^:Sfei^^"" -
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n'uma especie de oratorio por entrevante do rancho

e que se allumiava todas as noites com um pharo-

lete vermelho. Parou um momento junto ao mastro-

grande tirando o gorro de plumas, a espera que as

resas findassem. seu espiri'o continuava voltado

de todo para Gibraltar, para Mercedes, a noiva ado-

rada. E pensava ja na hora, bemdita entre todas,

em que a tomaria nos bragos e a apertaria contra o

peito, osculando-a n'uma palpitagao e n'um devota-

mento.

As oragoes e canticos findaram, e os tripulantes

correram logo para a lancha. Entao os dous pilotos

approximaram-se de Affonso communicando-lhe que

tudo estava prompto. E o capitao flibusteiro, muito

erecto e poderoso com as suas armas, seguido de

Joao d'Urville que o acompanhava no assalto, desceu

dextramente a escada saltando para a popa do bote,

que largou immediatamente, a remadas possantes,

em direcgao a cidade.

Ao meio da bahia, como se ouvisse o marulho

continuo do singrar de pequenas embarcagoes cru-

zando por entre os grandes cascos dos navios de al-

to-bordo, Affonso, na supposigao de que fossem os

escaleres de ronda da esquadra, para fugir a algum
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encontro, ordenou ao patrao contornasse por fora o

ancoradouro e se fizesse ao largo sempre que avis-

tassera qualquer bote vogando nas aguas ou proxi-

midades da laricha. vellio marinheiro aproou logo

para leste e, meia hora depois, levavam remos os

tripul antes a seis bragas do caes de Alhambra, onde

solar de D. Luiz de Lara permanecia adormecido,

as portas e gelosias fechadas.

vasto molhe de pedra achava-se aquella hora

totalmeiite deserto. A' direita, a larga rua de S. Mar-

cos estendia-se para o norte, mal allumiada pelos

bruxuleantes lampeoes de azeite que ardiam, sus-

penses a grandes tringulos de ferro, a esquina dos

quarteiroes. A' esquerda, eram os altos gradis das

vivendas fidalgas, perdendo-se em massigos negros

de verdura, de onde se erguiam para o alto os cau-

les finos das palmeiras, coroados pelos seus penna-

chos de folhas que o vento desgrenhava ao passar

tirando-lhes farfalhos gementes, e que mal se distin-

guiam a vista contra o Azul cheio de estrellas. De

um e outro lado do edificio apalagado de D. Luiz de

Lara, viam-se tambem, ermas e desoladas sob a il-

luminagao mortuaria, as ruas de Santo Esteban e S.

Fernando partindo d'ahi para o interior ate a praga
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Manzanares. A' distancia, na linha do caes e para o

fundo, a casaria da cidade enchendo a immensa pla-

nicie maracahybana ...

De pe a alta popa da lancha, Affonso, emquanto

a atracagao se fazia, esquadrinhava amplamente o

caes. Mas nao havia um rumor, alem do vago cicio

das ondas. 0. bairro de Alhambra dir-se-hia em com-

pleto abandono, pois nao se via viv'alma.

Entao, arrojado e audaz capitao flibusteiro, para

quern eram como inexistentes e phantasticos o Im-

possivel e o Irrealizavel, saltou de um impeto para

a proa da lancha e, galgando loucamente a escada-

ria do molhe, gritou para os tripulantes:

— Ao solar ! Ao solar 1 . .

.

A chusma, como se a impellisse de chofre uma

mola d'a^o, atirou-se apos elle com Joao d'Urville a

frente. E inslantaneamente, n'um rumor electrico de

raio, a porta principal do palacio de D. Luiz foi a den-

tro, sob OS golpes irresistiveis das machadinhas de

abordagem.

Affonso, seguido por todos, atirou-se logo pela

escadaria que levava ao sobrado, em demanda dos

aposentos de Mercedes e do pae. E assim, arrom-

bando e destruindo tudo que Ihes obstava a passagem,
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commandante e marinheiros, n'um tropel temeroso,

foram penetrando o solar.

A rapidez e o inesperado do assalto tinhara feito

€om que nem um so dos servigaes do palacio acu-

disse. Um 'fremito geral de terror corria lodos os

recantos do vasto edificio apagado, langando em des-

mantelada e allucinada fuga para o asylo das'densas

6 protectoras<ramagens do parque toda a numerosa

criadngem. E so o velho fidalgo, animado ainda por

um sangue onde havia um atavismo d'alta heroicida-

de, ao lembrar-se de repente da filha estremecida,

correra mao as armas e atirara-se para os assaltan-

tes com extraordinario valor.

Foi justamente ao momento em que Affonso, sem-

pre seguido dos seus, surgia dos aposentos de Merce-

des trazendo-a ja desmaiada nos bragos, que D. Luiz

de Lara appareceu empunhando bravamente a espada.

Ao deparar-se-lhe tal scena, a luz branda da veilleuse

ardendo ainda na camara onde a moga se achava, fu-

rioso e como louco, descarregou um golpe contra a

chusma invasora, mas cahiu para logo esmagado. E

certamente teria sido estragalhado alii mesmo pelos

flibusteiros, se Affonso nao interviesse de prompto,

gritando-lhes :
— «Nao o matem! Nao o matemf»
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E assim, sem sentidos e como morto, o velho

magistrado castelhano ficou estendido no sobrado,

^mquanto Affonso e os marinheiros deixavam victo-

riosamente o solar correndo em direcgao do caes

ainda de todo deserto sob o ceo estrellado. .

.





IV

MERCEDES SO lomou 3 si 3 bordo. A principio

ficou apenas surprehendida de se ver alii,

dentro d'aquelle camarim de navio, para

onde nao sabia bem como fora transportada : e jul-

gava-se vagamente presa de uma allucinaQao ou de

urn sonho. Mas quando logo apos verificou a realida-

de inilludivel da sua situagao, desatou a chorar per-

didamente, na immensa dor de uma existencia aba-

lada por um graride choque, transmudada inespera-

damente pela violencia. E nas intermittencias das

suas lagrimas, embora ainda meio tonta, como que

procurava restabelecer mentalmente tudo que se pas-

sara ate aquelle momento.

Mas as ideas accudiam Ihe vagarosas, fragmen-

tadas sem nitidez. Lembrava-se entretanto de ter vis-
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to AlTonso apparecer-lhe junto ao leito alliimiado pelo

clarao da veillemc. noivo estava em armas como

um guerreiro e seguiara-n'o Iiomens estranlios, de

um aspecto aterrador e em armas tambem como elle.

Era ja muito tarde. Tinha acordado sobresaltada,

porque elle tumultuosamente agarrava-a, tomava-a

iios bracos murmurando: «Yamos, querida. . . nada

receies ... o dia da nossa felicidade e chegado ...»

E a essas palavras, assombrada de tudo o que via

e ouvia, n'uma profunda emogao de alegria e deme-

do, perdera os sentidos... E so agora voltava a

realidade e sentia-se como entre desventurosa e fe-

liz... Sabia que tinha Affonso a seu lado, perten-

cendo-lhe para sempre; mas seu pae, que a idola-

trava com profuados extremes, la ficara no solar sem

ninguem. . . Que desgraga, Santo Deus ! Mas era o

seu destine, e contra elle nada podia fazer. .

.

Ergueu-se um instante no estreito beliche, toma-

da de uma grande afflicgao que a fez recahir para

logo sobre os travesseiros, a chorar convulsamente.

N'essa occasiao Affonso entrou no camarim. Vi-

nha de cima, do tombadilho, onde estivera absorvi-

do todo tempo com as monobras da partida. Mai

chegara de terra e depusera Mrcedes na cahine ati-
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rara-se a faina de levar ferros o mais depressa pos-

sivel, receiando a esquadra hespanhola descobrisse

de repente o brigue. E so aquella hora, quand6 o

Falcdo, de panno largo, aproava para o estreito de Ma-

racaybo em dem'anda do Mar das Antilhas, e que

elle corria para a amada, n'um enternecimento e na

primeira grande expansao do sea amor tao longa-

mente opprimido. Ao vel-o entrar e approximar-se

do beliche, Mercedes enlagou-o ainda em pranto. Mas

em seguida socegou mais sob as caricias e promes-

sas amorosas que elle Ihe fazia, entre as quaes a de

deixar em breve aquella vida e voltar a Gibraltar a

fazer as pazes com D. Luiz. E os seus bellos olhos

negros, reluzindo encantadoramente sob um clarao

ideal de melancholia, fixavam profundamente Affon-

so que, arrebatado e estreitando-a contra o peito,

entrou a cobril-a de beijos. .

.

Mas a egses carinhos apaixonados e masculos,

Mercedes desatou de novo a chorar, pronunciando

de vez em quando o nome do pae e vagas palavras

incoherentes, que pareciam como uma accusagao ao

procedimento do noivo. Affonso entao suspendeu-se

e, muito de manso, na intensa vibragao do immense

affecto que Ihe consagrava, exclamou:
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— Querida! espero que me perdoaras toda esta

loucura, mas eu iiao podia mais conter o meu amor.

Lembra-te de quantos desesperos e soffrimentos se

accumularam em meu peito durante estes dez annos.

Ao teu affecto sacrifiquei todo o meu futuro. Vivo

entre os flibusteiros, impiedoso, trucidando muitas

vezes OS miseros vencidos. Desde muito que ante

mim nao existe piedade, e so a minha grande paixao

por ti far-me-hia poupar o execrando velho causador

d'esta longa aflQicgao. Sou teu, teu para sempre.

Amemo-nos, pois, unindo, n'um so lago indissoluvel

e eterno, os nossos destinos e os nossos coragoes . .

.

Mercedes continuava a chorar, mas em silencio.

Aquellas palavras de Affonso eram verdadeiras, no

emtanto enchiam-na ainda de mais funda tristeza.

Via que a realisagao do seu amor fora comprada

pelo crime. Seu pae, se ja aquella hora nao estives-

se morto, morreria em breve de certo, cobrindo-a

de maldigoes. . .Ah, aquillo era uma desgraga, uma

infinita desgraga ! . .

.

E, apos longas horas de apalhia e de pranto,

vendo AfTonso sempre alii a seu lado, n'uma im-

mensa dedicagao, enlagou-o outra vez com ardor,

dizendo

:
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—Tudo isto e horrivel, meu querido! Mas que

fazer? Ji agora inutil e discutir factos irreparaveis.

Sou tua, e e teu meu cora^ao. .

.

Elle volveu entao a beijal-a sofregamente, na ca-

bega, nos olhos, no pescoQO, na bocca ...

.

J^ dia ia alto quando o joven commandante

deixou camarote, onde Mercedes adormecera pro-

fundamente. Subiu k pressa o tombadilho e dirigiu-

se para o lado do leme, onde Joao d'Urville, que es-

tava de quarto, comecava a horisontar o ditante para

a observagao.

Apos a continencia do piloto e do homem do go-

verno, foi ate ao largo espelho de popa e ahi se

quedou, um momento, a olhar as terras verdes da

Zulia afastando-se saudosamente alem. Depois, vol-

tando-se para bomboVdo, p6z-se a mirar detidamen-

te relevo da costa a oeste contra o qual um casco

alto de polaca, coroado de gaveas brancas, corria

p'ra Gibraltar. Em seguida ergueu a cabega exami-

nando o ceo de relance: o sol, no zenith, jorrava

por tudo uma luz d'ouro quente. Baixando os olhos,

sondou entao todo o mar em de redor faiscando ao

largo em vastas placas de cobre novo. E encami-

Dhando-se para a gaiiita, onde o piloto vinha de col-
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locar oitante e rabiscava ja, n'uma lousa, os pri-

meiros algarismos do calculo, perguntou-Ihe

:

— A que distancia estamos nos do estreito?

— A cincoenta milhas, respondeu de prorapto o

pitolo.

AlTonso deu alguns passos ate a escada do salto,

arqueou a mao sobre a testa e langou o olhar para

- a proa, sob a amiira do traquete, fixando o horison-

te ao longe como para determinar mais ou menos a

posigao do navio e o tempo que levaria para entrar

no golfo e depois no Mar das Antilhas. Minutos de-

corridos, voltnndo-se para d'Urville, que continuava

no calculo de latitude e longitude, exclamou alegre-

mente:

— Bern ! Se o vento refrescar e as aguas nos aju-

~ darem, transporemos o estreito pela madrugada. A

sin gradura e boa, o Falcdo bolina em cheio. . . De-

pois d'amanha, com certeza, sahiremos o golfo, mar-

cando Oruba por sotavento. E dous graus ao mar,

6 puxar todo para leste e ir buscar, na altura da

Galante, o cordao de norte de margo. A mongao e

excellente. Ate abril a Trindade ha de surgir-nos a

proa ...

Fallou ainda com o piloto dando-lhe varias ofdens

:^
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sobre a navegagao d'aquellas horas e, deixando o

tombadilho, enfiou-se na camara a solfejar a meia

voz, n'um grande jubilo intimo» a xacara da Bella-

Infanta^ que elle tantas vezes ouvira, em xneDino,

nas noites de lua, aos catraieiros de Gibraltar:

Estaba la linda Infanta

A la sombra de una oliva,

Peine de oro en las sus manos,

Los sus cabellos ben cria,

Alz6 sus ojos al cielo

En contro de el sol salia:

Vi(5 venir am fuste armado
Por Guadalquivir arriba

:

Dentro venia Alfonso Ramos,
Almirante de Castilla:

« Bien vengais, Alfonso Ramos,
Buena sea tua venida , . . »





DOZE dias depois o Falcdo deixava pela popa

as Pequenas-Antilhas, navegando para o sul

a todo panno, sob o nordeste duro.

grande rosario de pequenas ilhas graciosas,

de uma paizagem verdejante e florida, que desce

em curva caprichosa desde Porto-Rico ate a peniri-

sula de Paria e segue ainda pittorescamente, como

um large seio de cabo, ao longo da costa de Vene-

zuela, da Margarida ate Guragao, a entrada de Ma-

racaybo, e abraga assim todo o Mar de Caraiba no

seu gigantesco cordao de esmeraldas— esbatia-se a

distancia, sobre a planura azulada do mar em bo-

nanga, pelas montanhas meridionaes da Granada.

Era ao entardecer. sol descia lentamente por
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detraz das Granadillas, que fluctuavam a este a ma-

neira de uma multidao de conicas boias escuras,

destacando rruma barra sulferina. Mais alem, esmaia-

vam pouco a pouco, como vagas manchas de esfu-

minlio, OS cerros da Marlinica. E para os lados de

bombordo, oiide a luz era mais viva e profusa, ceo

6 mar se confuudiam ivuma illuminagao prodigiosa

6 phantastica lembrando^um scenario de opera-ma-

gica em quadros paradisiacos. Abi, na linha vasa do

horisoute, as oiidas dir-se-hiam cobertas, em milhas

e milhas, de uma rede de rubins. E como centro

d'essa immensa sanguinea o incandescente disco so-

lar, ja occulto pelas Granadillas, mas langando espa-

QO acima, atraves da transparencia das nuvens, gran-

des faixas d'ouro flammante semelhando os bragos

de um estranho moinlio. .

.

N'um recanto da borda, junto aos entalhes de ra-

magens e os grossos frisos do alto remate acastel-
•

lado da popa, fura da vista de todos, docemente en-

lagados e n'um embevecimento, Affonso e Mercedes

contemplavam aquelle poente admiravel que coroava

de uma apotheose de luz todo o vasto Mar das An-

tilhas.

Era essa a primeira vez que a moga vinha ao
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tombadilho, porque as tristezas d'aquella subita mu- .

danca de vida e os aborrecimentos do enjoo tinham- .

na prostrado, no beliche, por dias e dias. E so n'essa .

tarde, ja mais resignada e afeita aos balangos de bor-

do, cedendo as instancias do amado, resolvera dei-

xar camarim. Estava agora mais pallida. A sua

pelle de um moreno claro, macia como setim e ro-

sada d'antes, esmaiara docemente para uma tonali-

dade mais branca, que Ihe dava uma maior espiri-

tualidade as linhas. Os grandes olhos negros, embo-

ra ja sem a ingenuidade e candidez de outr'ora, fas-

cinavam pela sua irradiagao cariciosa e ardente. A '

bocca fresca e carminada como a de uma crianga, ,

sorria limpidamente mostrando os bellos dentes miu-
^

dinhos e alvos. E os cabellos longos e abundantes,

ondulados e negros, que, ao momento, Ihe cahiam

soltos pelas costas como um estranho manto de fios

de seda, davam-lhe particular encanto a pequenina

cabega bem feita. Envolto graciosamente n'um rou-

pao alvacento, o seu talhe esbelto e cheio, de remon-

tada estirpe fidalga, lembrava bem o de uma d'es-

sas lindas princezas medievas de velha dymnastia ara-

goneza.

N'uma adoragao e n'um enlevo, Affonso nao ces-
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sava um momento de acaricial-a mostrando-ihe com

sincera ternura todas as delicadas e infmitas nuangas

do ceo e do mar ao maravilhoso esplendor do poen-

te. E, sobre o estreito banco de bordo, cada vez a

estreitava mais contra o peito, na felicidade e expan-

sao absolutas do sen profundo amor de marinheiros...

Quando ambos deixaram o recanto acaslellado da

popa, descia a noite lentamente e a rede fulva dos

astros comegava de fulgir no alto do firmaraento. Em

torno ao casco do brigue o oceano ganhava agora

uma cor azul-ferrete, listrado o dorso das ondas de

rendas brancas de espuma. Emtanto, para os lados

do occaso, onde ja se haviam afundado os montes

das Granadillas, Vesper, a estrella da tarde, traQa-

va saudosamente por sobre o mar das Antilhas um

tremalo rastilho d'ouro. .

.
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FAziA ja quinze dias que o Falcdo deixara as

Antilhas cortando as ondas do Atlantico n'uma

marcha magnifica. Velejando a popa rasa, sem

Jargar ou ferrar panno gragas a corda seguida da

nortada dura, achava-se agora a seiscentas milhas

da costa do Brasil, na altura do Espirito-Santo. . A
enorme rapidez com que montara esta latitude em-

bora com vento sempre favoravel, surprehendera .o

proprio commandante e a companha, que a qualifi-

cavam de verdadeiro milagre de singradura. Affon-

so, que dirigia o brigue havia sete annos, jamais-

experimentara n'elle cousa semelhante, mesmo nas

melhores mongoes de vento fresco e mar chao- Por

isso, tao severo e carrancado sempre para os sens
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subordinados, ao subir para o tombadilho n'aquella

manha de ceo azul e sol vivo, sentara-se sobre a

gaiiita e pozera-se a conversar satisfeitamente com

piloto de quarto. Pelos seus calculos a Trindade

estava a surgir a proa e, decerto, nao passaria d'a-

quelle dia. Na ante-vespera. tinha dito a Guilherme

Reyd: «Depois d'amanha, pela tarde, a ilha ha de

apparecer-nos ao pica-peixe. . . »

Effectivamente, o brigiie entrava agora n'uma

zona de aguas que nao deixava diivida a respeito,

pois azul intenso das grandes profundidades pare-

cia desmaiar pouco a pouco, no dobrar da vaga,

para um verde leve e limpido, como o das proxi-

midades de terra. Dir-se-hia mesmo distinguir-se ja

Yagamente, a distancia, como uma tenue mancha de

cerros ou penedias escuras atraves o ennovellamen-

to de nuvens claras que boiavam no horisonte, ao

sul. E taes eram a proficiencia nautica e o valor do

prognostico do chefe flbusteiro, que ao meio-dia, logo

apos a observacao, Reyd, que vinha de entregar o

quarto a d'Urville e se demorara ainda um instante

no tombadilho a examinar o accumulo de nuvens a

proa, grito.u-lhe de repente:

— Olha! Parece que entre aquellas nevoas ha
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uma nodoa escura. Aquillo deve ser a Trindade. E

ella certamente. Aposto em como antes da noite

vel-a-hemos a menos de tres milhas. .

.

Joao d'Urville, de pe por entre vante da gaiuta,

replicou a sorrir

:

— Qual o'que! Aquelle casco nao era de certo

nenhum golfiuho ! Que havia terra proximo era claro,

mas n5o era tambem alii assim ao gurupes. Ate la

— nao Ihe desse cuidado o tempo— muita vaga ti-

aha ainda de passar pela quilha. .

.

E eucaminhou-se mais para re a deitar a barqui-

nha:

Affonso, ao momento junto as enxarcias grandes

€ que ouvira com um vago sorriso a controversia dos

pilotos, gritou para um dos gageiros que subisse la

acima aos galopes, e que, apenas avistasse signaes

de terra, descesse a dar parte. E tomou para a ca-

mara entrando no camarim de boreste, para escri-

pturar o Diario Naiitico e por o ponto na carta com

a observa^ao do dia.

Este camarote e o de bombordo eram os dous

€ompartimentos principaes da pequena camara do

FalcdOj e tinham sido preparados com certo luxo e

«onforto por Miguel-o-Basco que destinara para si o
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navio quando comegara a construil-o. Taes camaro-

tes contrastavam vivamente nao so com aquelles onde

se acommodavam os demais ofiiciaes de bordo, como

com proprio salao que so tinha de verdadeiramente

bello e artistico o grande retabulo ao fundo, todo

em ramagens e douraduras onde se abria o sum-

ptuoso riicho da Senhora dos Navegantes e ao pe do

qual pendia das traves do tecto uma lampada d'ouro

lavorado que era uma maravilha da ourivesaria hes-

panhola e que fora arrebatada n'um dos assaltos fli-

busteiros a cathedral de Barcellona, na Capitania

Geral de Caracas. Afora isso, o salao compunha-se

de antcparas simples, enveniizadas mas sem ara-

bescos ou ornatos e sem frisos d'ouro nas almofa-

das e cornijas. Nao tinha alcatifas nem feddles ba-

lougantes ou fixos. Miguel-o-Basco so caprichara na

construcgao e ornamentagao do retabulo e dos cama-

rins, n'estes sobretudo, pois teria de occupal-os se

viesse a commandar o navio. E assim fora tao s6-

mente ahi que o afamado corsario e fidalgo byscai-

nho dera largas a sua phantasia esthetica. Mas riada

d'isso chegara a gosar, porque ao apparelhar-se o

casco tivera de abandonal-o por ordem superior da

Communidade, afim de commandar com Sharp, Lus-

,-. i^iijassfesie-

^
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san, Van-Horn e Sawkins ama grande expedigao ter-

restre ao Panama, onde vein a perecer batendo-se

no formidavel ataque a Puebla-Nova. Foi justamente

.

quando Basco partiu para essa commissao que Af-

fonso, proclamado captain pelas faganhas praticadas

em Porto-Principe, Nicaragua e Campeche, tomara o

commando do brigue, passando a occupar os dous

camarins— o de bombordo ccm instrumentos de

guerra e objectos nauticos, ao mesmo tempo que o

reservava a misteres de navegagao; o outro redu-

zindo-o a apartamento privativo seu.

Era ao camarim de bombordo que, todos os dias

apos a observagao, se recolhia elle a trabalhar com

OS calculos e as cartas hydrographicas e a escrever,

conjunctamente com as occorrencias das singraduras,

as da expedigao. E n'aquelle instante alii entrava

para o seu trabalho costumado, emquanto Mercedes

descansava ainda no outro camarim.

Afifonso, apenas se sentara a pequena escrivani-

nha, entrou a desdobrar, urn por um, os. grandes

mappas de capa azul-escura que enchiam, em rolos

numerosos, os espagos abertos entre as traves do

tecto correndo de popa a proa ; e, depois de esco-

Iher entre muitos o que Ihe convinha, poz de parte
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05 outros e estendeu sobre a meza o que represen-

tava Atlantico e costas do Brasil. Em seguida, co-

megou a medir a compasso as distancias marcadas

em milhas e graus, e a tragar o rumo da viagem

n'uma linha quebrada e de pontos que descia des-

de alto onde estavam as Antilhas ate as proximi-

dades da Trindade. Apos o que, estendendo o bra-

Qo para uma pequena cantoneira-estante que ficava

a urn dDs angulos, retirou d'ella um grosso in-folio

:

era o Diario-Nautico. Abrindo-o n'uma folha em

branco arriou-o sobre o mappa e, pegando da pen-

na, ia langar o calculo de latitude e longitude do

dia, quando Mercedes entrou correndo logo para elle

6 debrugando-se, apoiada ao seu hombro, sobre os

papeis que rojavam na meza. Enlagando-a pela cinta,

comegava a beijal-a, quando um grito alvigareiro

ecoou no tombadilho

:

—A Trindade! A Trindade 1

Os dous ergueram-se immediatamente e deixarara

a pressa o camarote em direcgao a tolda.

No alto do castello de proa toda a companha ag-

glomerava-se, n'um alarido de satisfagao, emquanto

a re os dous pilotos, o contra-mestre e o homem do

leme, olhavam alegremente o horisonte ao sul onde

; »
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um enorme amontoado de rochas se desenhava, n'um

relevo escuro, sobre o ceo pallido da tarde.

Affonso e Mercedes pararam junto a gaiiita a

contemplar tambem a Trindade que parecia cami-

nhar para o brigue, erguendo-se pouco a pouco das

aguas pelas agulhas dos seus montes centraes, pelos

blocos ponteagudos dos seus altos menhirs e pelas

arcarias plutonicas das suas furnas onde o mar es-

pocava atroadoramente, em tremendos escar-ceos.

£-.._..=iS^S
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No outro dia, pela madnigada, o Falcdo atra-

vessava-aferrando-sepannojunto a ponta de

Oeste, a poucas amarras da costa que se er-

guia ahi n'uma immensa muralha de penedias escar-

padas, correndo em vasta linha recortada para o nor-

te, para o sul. A essa hora o vento que soprara toda

a noite de nordeste escasseava no embate dos cerros

altos da ilha, e uma calmaria crescente continha d' es-

se lado as vagas que iam morrer em cordoes lisos

na arrebentagao marulhosa das anfractuosidades ala-

gadas. Do conves e bordas, ao sol que surgia espar-

gindo luz d'ouro abundante por detraz das cumia-

das. de leste, avistava-se, aqui e alem pela costa,

uma infinda profusao de rochedos sobrepostos que

-'."ii3S&^Hir^v\i«^-f':'^"^.,<i.iLfc'?r.:--.'^'j:i-^^^^ :.. >/--^'->Tii^'.-5i-A-*%,.j-,.^ ...;.'. "V -'
.-"?'-'.«;, v,; "- .i..



-" -y 1 -

72 BRIGUE FLIBUSTEIRO

subiam cahoticamente em pontas e arestas, ^speras

e niias, ate ao centro da ilha. Escarceos esparsos e

largos, ainda assim reboanles e d'lim tumultuar de

troYoes ao longe, envolviam tudo em ampollados veoes

d'espuma, rasgando-se a superficie d'agua n'uma ef-

fervescencia alvissiraa. A oriente listroes de lacre

fulgiam na avangada triumphal para o alto dos pri-

meiros claroes gloriosos do sol nascente. A popa do

brigue, na direcgao nordeste onde a costa expirava

na amplidao do quadrante, recortava-se no azul il-

luminado do ceo a grande rocha pyramidal do Mo-

numento, meio inclinada sobre as ocdas e toda co-

roada de uma gigantesca carapuga rendilhada de

verdura densa. horisonte a oeste clareava pouco

a pouco na sua faixa nevoenta vincando-se, deserto

e saudoso, contra o pallido lilaz do firmamento. A

sueste, a proa, desdobrava-se ainda o littoral, mo-

notono e negro, estranhamente socalcado de pene-

dias basalticas ate ao Pao de Assucar, o alto mono-

litho empinado que fecha essa ponta da Trindade on-

de um arco colossal se eleva, aberto na rocha viva

como um immenso portico de igreja, sob o qual, como

um antigo guerreiro romano em apotheose, o piar

passa braviamente, vencedor irresistivel trovejando
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Goleras ou sorrisos em catadupante espumarada de

gesso, na tempestade ou na bonanga. Passaros ma-

rinhos, em multidao prodigiosa e formaDdo nuvens,

surgiam de toda a parte voando direito ao brigue e

aviventando o ar malinal com as suas azas palpitan-

tes : OS primeiros que tocavam os mastareos, a coft

doalha e as vergas, soltavam intensos gritos aereos

de surpreza alacre, vindo cahir ofFegantes sobre o

conves e as bordas, por entre as velas ferradas.

Arriados os ferros e as longas amarras na leve

curva do costao, AfiFonso ordenou fosse laugada ao

mar uma das lanchas e largasse para terra, a fazer

aguada na primeira calma da manha. A viagem do

Falcao era para a outra costa onde, no cruzeiro pre-

cedente, estacionara varias vezes, operando a oflQcia-

lidade e a companha algUmas exploragoes as peque-

nas praias e coUinas ahi existentes. Aquella ancora-

gem na Ponta de Oeste fora exclusivamente motiva-

da pela escassez d'agua nos tanques. Na vespera a

noite contra-mestre, verificando que o tanque de

bombordo se exgotara de todo e que o outro ja ia

abaixo de meio, correra a participar ao commandante

que resolvera logo renovar-lhe alii a aguada, no re-

ceio de que, como soia succeder n'aquellas paragens

^3l^i" C £, r^-'i'^-ir-T-TrV -^1 -T- -^^"i'iiii"''r-vi'-T--'ii T--?^i'TS^ifrfi'"V r'^'ii.rtlf«fif?^i
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quasi inabordaveis, se levantasse de repente algum

vento rijo e a sede comegasse de flagellar a guarni-

<;ao antes de montarem o littoral de leste, mais ac-

cessivel e mais provide de nascentes.

Dentro em pouco a lancha largou volvendo duas

horas depois com toda a aguada prompta, e, imme-

diatamente, virado o molinete e amarras a pique, o

brigue, branquejando em gaveas e joanetes, aproou

para a Ponta do Sul afim de alcangar a contra-costa.

Mas, n'esse instante, o vento saltou ao gurupes e o

esguio casco yeleiro teve de langar-se as bordadas

para veneer rumo avante . .

.

A' tarde, apezar do vento duro, o extremo me-

ridional da ilha era montado galhardamente pelo

Falcdo^ que entrou a vogar a popa, com a costa ci

pequena distancia, em demanda da Ponta de Leste,

levado pelo rebojo n'uma marcha de dez milhas.

Agora aspecto littoral da Trindad^ mudara:

j^ nao era mais aquelle amontoado negro ou cor de

ferro oxydado dos fraguedos de oeste superpondo-se

a pino nas aguas em alcantis estereis, mas relevos e

baixos de terra vegetal, desdobrando-se em breves^

lombadas ou valles de uma verdura risonha. Peque-

nas praias succediam-se, abertas antra rochedos,

! '•, '-^^S^iiife
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com a sua barra de areias alvejando aqui e alem.

Minusculos cachopos salientes erguiam-se d'um aro

d'espumas, com os intersticios de pedras tornados

de vegetagao em tufos de renda verde. Ao loDge, ao

nimo do norte, as rochas de Martin-Vaz,' recorta-

vam-se no horisoiite, altas, esparsas, cinzentas.

Mas brigue virava a Ponta de Leste e uma

enseada de areia comegou de apparecer a bombordo,

pautando o sope de um outeiro extenso de milha e

meia. As aguas ahi tinham uma placidez relativa,

abrigadas pelos cabegos da Ponta, onde o sueste

vinha quebrar o furor das suas vagas indomitas,

em novellos de resaca que cobriam e alagavam

mesmo os mais altos penedos. sol ji se afandara

nas ondas deixando uma immensa barra d'ouro

saudosa entre o mar e o firmamento. ceo arquea-

va-se no alto inteiramente despido de nuvens, que,

varridas pelo vento, iam juntar-se a oeste n'uma

grande accumulagSo pardacenta.

capitao mandou entao carregar e ferrar joa-

netes, pois que o ancoradouro estava proximo: e a

manobra foi executada em meio da algazarra geral

da marinhagem que, na satisfagao da chegada, se

expandia vivamente.
'
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A' sombra das gaveas brancas bojando contra

as bordas e as enxarcias, eslirada n'uma longa ca-

dcira do loiia junto a gaiuta, Mercedes, vestida de

claro, olhava com interesse e risonha o desenrolap

da paizagem littoral d'aquella parte da ilha. Estava

agora mais alegre. A viagem, cona o seu grande ar

piiro e oxygenado, as suas sensagoes e aspectos

sempre novos no m^io dos ventos marinhos, ha-

via-lhe dado ao sangue e aos nervos unia tonificagao

admiravel. seu rosto moreno ganhara, ao sol de

bordo, urn rosado vivo e quente que a tornava dia

a dia mais linda. Os olhos brilhavam-lhe, cada vez mais

languidos e fascinantes, sob os cilios negros. Eseu ta-

Ihe airoso e alto, dir-se-hia o de uma grande rosa che-

gada a pleno desabrochamento nas linhas redondas e

cheias que a contornavam agora esculpturalmente

Affonso, que estava ao pe do leme.com Joao

d'Urville, n'aquella occasiao de quarto, nao obstante

a cerrada conversagao em que vinha com o piloto

sobre pianos de futuros cruzeiros e assumptos de

nautica, nao despegava o olhar de Mercedes, a quem

amava com um enternecimento cada vez mais pro-

fundo, fixando-a sempre com enlevo, quer no tomba-

dilho diante da guarnigao submissa, quer la em

i
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baixo na camara, entre os doces aconchegos ocultos

do seu camarim. Mais a re e debrugado da borda,

Guillierme Reyd, com os seus hombros athleticos, a

€statura de colosso e as suas barbas alvissimas,

fflanejava, nas grossas maos de marujo, o grande

oculo de bordo, afim de reconhecer brancuras de

velas que se esvaiam a leste, no horisonte alem. .

.

Para a proa, sobre o molinete, ao pe da porta

do rancho ou a amurada, junto as enxarcias do tra-

quete, os marinheiros continuavam a algazarrar ale-

gremente, na ociosidade que succedera a ultima ma-

nobra e que era augmentada ainda pela faina a fin-

da r, vento de feigao e a bella marcha do navio.

Mais avante porem, sobre o eastello, quatro d'entre

elles tinham o semblante preoccupado e carregado

como no desempenho de uma difficil funcgao : eram

OS vigias, encarregados de examinar as aguas da

costa para darem signal dos cachopos immersos. No

arco-de-gavea e no gaiope dos mastareos oscillantes,

outros homens apresentavam tambem um gesto se-

vero na continua preoccupagao de investigarem ao

longe, em torno, a infinita amplidao oceanica.

Mas Falcdo approximava-se de um ponto da

costa onde um riacho desembocava n'um recanto de

L . ^.,.j'<^^^-^:^ibx
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rochas quo fechavam a enseada pelo norte. Para den-

tro d'esse amontoado de penedos ficava o pequeno

planalto do outeiro, todo coberto de gramados e ra-

las moitas de arbustos.

Era esse o local destinado por Affonso para a

fundagao do Entreposto, pelo seu porto, as suas

manchas de terras araveis e a sua agua abundante

durante todo o anno, o que nao succedia em ne-

nhuma outra, parte da ilha. Com as obras que ia alii

construir ficaria a Associagao Flibusteira com um

posto de primeira ordem sobre o Atlantico-Sul e

sobre o Pacifico. Na viagem antecedente— a primeira

que fizera a Trindade— levantara uma carta d'a-

quelle ponto e deixara assignalado o ancoradouro

por ama grande baliza, terminando por uma chapa

de ferro pintada onde mandara langar a data do

cruzeiro e o nome do brigue. .

.

No emtanto, um dos homens do castello entrou

a gritar para a re

:

— A baliza a proa, pelo bordo ^e terra 1

commandante e os pilotos correram a amurada

de bombordo, a mirar alegremente a baliza de ferro

que tinha a cor do pavilhao inglez— quando a avis-

taram, muito alta e triumphal ao vento na rebenta-

1
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gao esparcellada dos cachopos immersos. E logo a

guarnigao enthusiasmada prorompeu n'um alvorogo

:

— Hurrah a D. Affonso Morgan! Hurrah a Co-

munidade do Mar das Antilhasl. .

.

brigue entrcu a atravessar pouco a pouco, pre-

parando-se para dar fundo, os pannos todos carrega-

dos, a tripulagao as vergas, n'uma faina alegrissima.

Dadas as ultimas ordens, o capitao veiu encos-

tar-se a gaiiita n'um grande jubilo intimo, mostran-

do a Mercedes a praia da.pequena enseada, a embo-

cadura do riacho e o planalto do outeiro, esbatendo-

se ja, a cinza densa do crepusculo, contra a massa

montanhosa da ilha que a noite lentamente transfor-

mava n'uma immensa sombra negra. Quando as

amarras correram, n'um tinir vivo de arinques, a

marinhagem, de sobre as bordas e mastros, rompeu

de novo em vivas:

— Hurrah a D. Affonso Morgan! Hurrah a Com-

munidade do Mar das Antilhas!. .

.

Affonso e a moga ficaram ainda por muito tem-

po no tombadilho a olhar, embevecidos, o alto da

firmamento ja de todo annoitado e fulgindo agora

n'um maravilhoso esplendor pelas malhas prateadas

das estrellas.
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AiNDA a estrella d'alva nao se apagara no ceo

e ja OS tripulantes do brigue se agitavam por

todo conves e tombadilho nos trabalhos da

baldeagao, ao mesmo tempo que um escaler larga-

va de bordo com um dos pilotos e a primeira turma

de operarios flibusteiros que tinham de dar comedo

Ss construQoes.

Gonforme o tragado feito por Affonso e apresen-

tado ao velho almirante Morgan, chefe da Commu-

nidade, as obras a levantar na ilha deviam ser na

sua maior parte de madeira e constar da casa do

commando e de quatro grandes armazens, um dos

quaes destinado a habitagao da gente que tivesse de

ficar alii destacada emquanto o Falcdo andasse em

:i^>^sMiB2£^



82 BRIGUE FLIBUSTEIRO

cruzeiros, e os demais para acommodagao de sobre-

salentes e munigoes de guerra e de bocca, e para

deposito de carregamentos e presas. Apos isso, apro-

veitando um dos pequeninos valles que corriam pa-

rallelos ao ribeiro, construir-se-hia uma solida galeria

subterranea com uma enlrada na batente do mar,

aberta esta de consoante a configuragao do terreno

e de modo a confundir-se com o mesmo, afim de nao

ser jamais descoberta pelo Wnigo no caso de algum

ataque a ilha. N'essa gal^a guardar-se-hia o ouro

amoedado ou em barra/que viesse a ser aprisiona-

do, bem como toda a sorte de pedrarias e logo que

ficasse concluida dever-se-hia levantar d'ella minu-

cioso roteiro, com todos os signaes e disticos, extra-

hindo-se d'elle duas copias, uma das quaes seria en-

viada opportunamente para a Margarida, ficando a

outra em poder da officialidade do navio e o origi-

nal nas m3os do commandante do Entreposto, afim

de garantir de futuro aos Irmaos-da-Costa o local

certo dos thesouros e a sua posse segura.

Seguiram-se a primeira turma muitissimas ou-

tras. desembarque effectuava-se por meio de for-

maturas no conves. contra-mestre, voltado para os

homens, gritava o nome de cada um inscripto n'uma
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grande lista, e o flibusteiro chamado dava um passo

a frente, tomava das ferramentas que Ihe eram des-

tinadas e que se achavam dispostas em ordem sobre

OS quartets das escotilhas fechadas e dirigia-se para

a escada de proa embarcando na lancha do servico.

Ao mesmo tempo, por uma aberta no resbordo do

brigue os tripulantes davam sahida a madeira e de-

mais material de construcgao embarcados nas Anti-

Ihas, e que eram conduzidos para a terra em balsas

de grandes vigas.

Effectuada a descarga do material que durou al--

«

guns dias, Aflfonso passou a descer a terra quotidia-

namente a fiscalizar as obras : e quando o tempo o

permittia e a atracagao se podia realizar facilmente,

que alii era rarissimo mesmo n'aquelle ponto da

costa— levava em sua companhia Mercedes que, ja

umtantomarinheira, muito apreciava semelhantes ex-

cursoes, das quaes voltava sempre satisfeita trazen-

do de cada vez para bordo, onde os cultivava com

carinho, magnificos specimens de lindas e variadas-

especies de orchidias da ilha.

Nos primeiros dias os operarios, bem como os

tripulantes que se nao occupavam a tomar conta do

navio sob as ordens do velho Reyd, empregavam-se

-W-^^.%;v";
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exclusivamente era preparar o terreno, arrebentan-

do pedras e aplainando tudo n'um perimetro de meia

milha quadrada, desde o amontoido colossal das

rochas que fechavam a ponta da enseada pelo norte

ate ao ponto onde comegava o peqaeno planalto do

outeiro. As construcgoes deviam erigir-se todas de

forma que nao pudessem ser vistas do mar nem de

nenhuma situagao abordavel do littoral, a impedir

que as frotas que sulcavam agora o Atlantico— prin-

cipal mente as lusitanas muito frequentes nas traves-

sias para a India e para a terra de Santa Cruz—
fossem por ellas attrahidas a um reconhecimento k

Trindade. Era por esse mesmo motivo que o Falcao

estava prompto para, caso velas em comboio appare-

cessem a vista, por amarras a pique e, se se veri-

ficasse rumarem n'aquella direcgao, de accordo com

OS vigias distribuidos e postados por todas as pontas

da costa e cumiadas centraes e culminantes das mon-

tanhas da ilha, fazer signal para terra reembarcando

apressadamente a gente e soltando panno em bordadas

ao largo afim de evitar qualquer ataque imprevisto.

Entretanto ja tres semanas tinham decorrido e

nem uma so embarcagao fora vista, alem da que pas-

sara a leste no primeiro dia. Dous dos quatro gran-
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des armazens de madeira tioham sido concluidos e

OS outros iam ja a meia construcgao, emquanto o

mestre de obras, n'uma prodigiosa actividade, com

uma turma de pedreiros, langava os primeiros alicer-

ces da casa da Administragao, que devia ficar bein

occulta entre as rochas altas da Ponta dominando

quasi todo o littoral de leste a muitas milhas ao mar.

Ao passo que estas obras proseguiam a gente de bor-

do, ao mando do contra-mestre dividida em dous gra-

pos, occupava-se afanosamente na abertura da gale-

ria e na construcgao de urn caminho que desse ac-

cesso facil ao alto do pequeno promontorio do En-

treposto, por onde se subia ate alii com diflBculda-

des e perigos no meio da agglomeragao cohotica, in-

fernal da penedia.

Affonso todas as manhas, logo ao desembarcar,

percorria, um a um, os pontos onde as turmas tra-

balhavam demorando-se a examinar as obras, acti-

vando o pessoal e modificando aqui e alii, conforme

as circumstancias exigiam, o primitivo tragado das

construcQoes. E apenas as viu em certo pe de adian-

tamento, comegou as suas excursoes, percorrendo o

planalto do outeiro desde os cabegos do cabo ate

aos montes ao fundo erguendo-se, empinados e ter-
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riveis, na sua immensa e rude massa granitica. Par-

tia para essas exploragoes acompanhado de Joao

d'Urville e de uma pequena escolta de homens que

alem das armas habituaes levavam comsigo cordas e

e croques para as ascensoes difficeis e arriscadas

aos rochedos e topos a pino, que frequentemente se

oppunham a passagem e tornavam quasi impratica-

vel caminho. Vollava sempre pela tarde, hora em

que retomava a lancha e recolhia ao brigue, a cuja

amurada Mercedes o esperava a sorrir, fascinante e

adoravel nas suas vestes leves d'estio. De uma vez

em que alargara a sua excursao pelo littoral ate k

Ponta de Leste que fechava a enseada pelo sul, des-

cobriu, cahido n'uma fenda entre duas rochas das

mais avangadas nas aguas, uma especie de pilar de

alvenaria, ja em parte esboroado, de cerca de tres

bracas d'altura. Elle e o piloto, bem como os homens

da escolta que os seguia, tiveram de repente uma

exclamagao de surpreza. Pensaram a principio n'al-

guma construcgao que porventura alii houvesse sido

remotamente erigida, isto e, nos tempos das primei-

ras exploragoes portuguezas no Atlantico-sul ; mas

examinando mais detidamente o pilar pareceu-lhes

que era antes um padrao de conquista, posterior k
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descoberta da terra de Vera-Cruz. E, ordenando aos

marinheiros limpassem-no logo dos musgos e lichens

que cobriam quasi totalmente, encontraram, na

face que estava meio voltada para cima, umas letras

talhadas em cob re que pareciam formarem como uma

inscripgao. Picados entao de vivissima curiosidade

mandaram raspar a faca os caracteres para que mais

nitidamente se destacassem e, com maior surpreza

ainda, commandante e piloto puderam ver claramen-

te as palavras do letreiro, graphadas em portuguez

quinhentista e que resavam assim:

MDXLIX

5 DE Marco

Pero de Goes da Silveira

Capitao-Mor da frota

que largIra de Lisboa

A.

2 DE Fevereiro

em viagem

PARA

Brasil

v,j<^jii^s':i-t-
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Affonso admirava-se de que nao fosse aquelle o

padrao alii plantado por Tristao da Cunha em 1506,

cinco annos depois que Joao da Nova descobrira a

ilha. Affirmava ter sido Tristao da Cunha que toma-

ra posse da Trindade em iiome d'El-Rei D. Manoel,

na sua viagpm para a India em soccorro de D. Fran-

cisco d'Almeida, isto um mez antes de descobrir o

grupo de ilhas que ainda conservaYam o seu nome.

E voltando-se para d'Urville explicava em francez,

porque o outro nao conhecia como elle o hespanhol

para entender o portuguez:

— Entretanto nao e este o padrao de Tristao da

Cunha, mas o signal da estada n'estas aguas durante

alguns dias do Capitao-Mor que ha cento e dez annos,

em viagem para a Bahia de Todos os Santos, condu-

zia a seu bordo o primeiro Governador Geral do Bra-

sil. Agora porem esta ilha pertence-nos... E ai d'aquel-

les que ousarem pisal-a durante o nosso dominio ! . .

.

E seguido do piloto e dos marinheiros retomou o

caminho que levava as obras, descendo logo para o

porto onde ja o aguardava uma das lanchas do bri-

gue fluctuando sobre remos, ao largo, para fugir k

rebentagao bravia. Os tripulantes, ao avistarem Af-

fonso, acostaram logo e estendida a prancha embar-
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caram todos, largando o batel para bordo n'uma va-

ga espagada, que cantava nas toleteiras concavas.

Apenas a pequena embarcagao atracou a escada,

Mercedes, que estava no tombadilho a gozar o espe-

ctaculo do ceo tropical e da sumptuosa e immensa

marinha, correu ao portalo a receber AfFonso que,

muito alegre e sorrindo, mal pisou o conves tomou-

Ihe as maos e beijou-as. E juntos ambos, quasi en-

lagados, encaminharam-se para a camara, onde a

mesa do salao os esperava ja resplandecendo pelas

baixellas d'ouro e prata e pelos crystaes finissimos...

Acabado o jantar Affonso e Mercedes subiram

para o tombadilho.

Anoitecia. Para os Jados de oeste tudo se entur-

vava n'uma cinza carboneza. A Trindadeperdia pouco

a pouco, sob a escuridao que augmentava, as salien-

cias rudes e asperas das suas rochas que se fundiam

n'uma so mancha negra, e se destacava mais nitida-

mente apenas pelo seu contorno denteado batendo o

azul-ferrete do Espago. mar ja ennegrecera de to-

do ao occidente, mas em sua vasta superficie vagas on-

dulagoes de espelhino aqui e alem faiscavam, as raja-

das do vento do largo. E so a leste, no horizonte, prece-

dendo de certo o nascer do plenilunio, uma barra de

luzMcteasurgia, como umfundo hybenal de neblina...





IX

PROMPTos OS armazens e exteriormente a Casa

da Administragao, Affonso entrou a preparar

tudo para o primeiro cruzeiro cujo itinerario,

ja de ante-mao estudado e tragado, constava de tra-

vessias entre cidades e povoados littoraes das Gapi-

tanias meridionaes do Brasil e no estuario do Prata.

Tencionava levantar ferro por aquella semana, dei-

xando na ilha um pequeno corpo de guarda e o

pessoal operario que ainda se fizesse necessario para

a conclusao das obras, todos sob o commando de

um mestre que seria tirado d'entre os marinheiros

mais antigos da companha. E na vespera da partida,

um sabbado, ordenou desembarcassem os manti-

mentos indispensaveis para uma estadia de tres ou
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quatro mezes (tempo que poderia durar o cruzeiro)

e, n'aquella manha, eiiviou a terra o segundo pilolo

com as ultimas ordens a gente que ficava, bem como

armas e munigoes para repellir qualquer assalto de

inimigo que ousasse abordar a ilha durante a sua

ausencia.

brigue, recorrido o apparelho e repintadas as

alcaxas, com as portinholas erguidas por onde espia-

vam as bombardas e as bordas temerosamente eri-

Cadas pelas forquetas de bronze onde assentavam

OS falconetes e bergos— esperava unicamente a volta

da ultima lancha para attestar a aguada e picar as

amarras. E o seu casco esguio e fino, de um ele-

gante tosamento a borda-falsa descendo da alta proa

desenhada em florao d'harpa sob o gurupes ate ao

elevado tombadilho de popa do chapiteo em ornatos,

balougava airosamente nas aguas da enseada, como

um admiravel modelo de rara construcgao nautica,

ostentando-se nas suas linhas aperfeigoadas e esthe-

ticas, bem differentes ja do typo primitivo e ances-

tral das pesadas naus, carracas, galeoes ou caravel-

las em geral.

A guarnigao, a proa, agitava-se nos primeiros

arrebatamentos da viagem pensando de certo na
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delicia, incomparavel para os marujos, das bordadas

felizes, dos scenarios multicores do alto mar e da

berceuse marulhosa das vagas. E dividida por gru-

pos, na sua actividade sempre ruidosa e alacre,

occupava-se nos derradeiros aprestos da partida,

arrumando os picadeiros dos esquifes e bateis sobre

as escotilhas, calgando as pipas contra o tricaniz,

colbendo em ducha as malaqaetas os cabos-de-labo-

rar, ou safando as talhas dos turcos para igar ao

conves a lancha que estava a voltar da aguada. Por

entrevante do traquete o contra-mestre, com os

cabos-marinheiros, palrava e fumava, junto ao moli-

nete pintado a zarcao, em cujas grossas cabegas de

metal se enroscavam as negras amarras inglezas

que, a maneira de estranhos reptis monstruosos

colleavam e fugiam, pelos escovens abertos, em

demanda do mar.

A' popa, sobre o vasto tombadilho asseiado onde

faiscavam como ouro os amarellos da gaiiita e da

bitacula, Alfonso, com uma das maos sobre a roda

do leme, a outra no punho da espada, olhava, com

certa impaciencia, o recanto da costa onde a lancha

recebia a aguada. Assim postado no alto chapiteo

balougante que as grandes ondas do largo deviam
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dentro em pouco babujar de espuma, scismava elle

vagamente, n'um intimo orgulho de poderoso capitao-

de-mar, no encontro que em breve ia ter com o

inimigo, ao longo das terras maravilhosas que Ga-

bral descobrira e d'essas outras nao menos valiosas

cortadas pelo grande rio magnifico qae Soils cha-

mara da Prata. seu espirito romanesco e exaltado

de hespanhol, aventureiro e pirata, illuminava-se ja

a idea de um estrondoso triumpho n'aquelle primeiro

assalto a America-Austral. Idealisava entao victorias

sobre victorias para o Entre-posto-Flibusteiro-do-Sul

que vinha de fundar e de que era chefe. Sob essas

visoes subjectivas, passando-lhe tumultuosamente no

cerebro, illuminadas e vivas como as variadissimas

imagens coloridas de um kaledoscopio, mais se Ihe

accentuava a impaciencia pelo batel que tardava. E

seus olhos limpidos e claros, de um azul transpa-

rente e suave accusando bem a sua descendencia

britannica, mas onde nao raro havia um brilho duro

e metallico— irradiavam de vez em quando tambem

pelas ondas em torno, ou pousavam, anciosos e avi-

dos, no disco longinquo do horisonte azulado. .

.

Meia hora depois a lancha largava da praia e,

em remadas largas e possantes, atracava ao brigue,
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toda alagada pelas ondas bravias que o sol ardente

de estio malhava d'uma incandescencia de brasa.

Guilherme Reyd galgou rapido a escada que foi

immediatamente igada, e correu ao encontro do

commandante a dar parte da chegada. Affonso, vol-

tado entao para a proa, avangou a largas passadas

ate a enxarcia-grande, e, erguendo marcialmente a

cabega onde as pennas brancas do gorro tremula-

vam ao vento, levou a bocca o porta-voz ordenando a

marinhagem igasse a lancha prestamente mettendo-a

nos picadeiros,

N'um momento foram colhidas as pipas da agua-

da e a palamenta da lancha, sendo engatadas as ta-

Ihas: e os marinheiros, arrumados em turmas ao chi-

cote do cabo, entraram a suspender o batel sob a

«lupa» rouca e alentante dos esforgos marujos e o

ranger secco e aspero dos cadernaes. Outra vez

entao o porta-voz resoou, arremessando rijamente

para a proa ordens fortes de manobra

:

— Ferro a pique 1 Salta arribal Braceia! Largal

E em pouco, a aragem fresca do norte, o Falcao,

tombado a um bordo e com todo o panno largo,

soltou rumo para o sul n'uma esteira sinuosa de

espuma.
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N'esse instante Mercedes surgia no tombadilho.

Affonso, que vinha de fazer uma recommendaQao ao

homem do leme, apenas a avistou correu para ella

sorrindo. E de pe, encostados a gaiiita, as maos

enlagadas, quedaram ambos a olhar longamente a

silhueta colossal da Trindade que esmorecia a um

bordo, destacando no ceo d'ouro da tarde como um

estranho relevo de bronze.



X

Apos vinte tres dias de viagem, ora a bolina

ora a popa ou a um largo, n'lima madruga-

da de aguaceiros ao sul e grandes vagas, o

gageiro-de-proa gritou para baixo por entre o ne-

voeiro e as bategas do vento batendo a cordoalha:

— Pharoes a barlavento! Embarcagoes contra a

costa ! . .

.

A essa voz o contra-mestre correu para a popa

a avisar o primeiro piioto que estava ao quarto d'al-

va: official, ouvindo o grito do gageiro, fora pos-

tar-se a amurada para melhor investigar as aguas a

boreste ; mas nada descobria atrav^s a nevoa densa.

No emtanto, por precaugao, apezar de calcular pai-

rarem as embarcagoes cujos pharoes avistara o ga-

7
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geiro a mais de quiiize milhas provaveis— ordenou

ao timoreiro ariibasse meia-quarta. E continuou a

amurada, a esquadrhihar detidamante as vagas que

alargavam, por vezes, em embates frementes, o con-

ves a meia-nau. Assim, quando o contra-mestre sur-

giu a seu lado para Ihe transmittir as palavras do

gageiro, ja este as repetia com mais forga:

— Pharoes a barlavento! Embarcagoes contra a

costa ! . .

.

Com effeito, agora, devido a grande marcha do

brigue e nao obstante a arribada de meia quarta,

comegava de avistar-se do tombadilho, por entre o

nevoeiro e a chuva, pequenas luzes tremulas boi-

ando a curto espago umas das outras. Joao d'Urville

examinando-as attentamente com os sens olhos de

fina acuidade e a sua inilludivel experiencia nautica,

descobriu logo que eram luzes de navios mareando

em frota. De certo alguma armada portugueza em

demanda do Rio de Janeiro I E, pelas coordenadas

levantadas na vespera, certo de que n'aquelle ins-

tante o Falcdo devia achar-se algumas milhas ao

sul de Cabo-Frio e temendo viesse ficar borda a

borda com a esquadra ao clarear do dia— cambou

subitamente d'amiira e metteu na bordada do mar.

1^:

M-
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Entao, vendo distanciar-se para logo os pharoes

inimigos, desceu a camara a communicar tudo ao

commandante.

N'um abrir e fechar de olhos Affonso subiu para

a tolda, enfiado em grossas botas d'agua e n'uma

longa capa impermeavel, o gorro de orelheiras para

a chuva carregado ate a nuca. Achegou-se imme-

diatamente da alheta, tirou do longo oculo que tra-

zia a tiracollo junto ao porta-voz e, atraves do ne-

voeiro incessante e das cordas d'agua que de conti-

nue rolavam do ceo torvo, entrou a investigar as va-

gas a popa onde mal se divisava, ao momento, o tre-

meluzir tenue e d'ouro dos pharoes recuantes da frota.

Ja a teste uma vaga claridade pardacenta apon-

tava por entre o filo denso de bruma que ennoivava

as aguas. tiorisonte continuava limitado e enco-

berto. Em de redor do Falcdo singrando so em ga-

veas, e estas mesmo em terceiros, apenas o atropello

ameagador e terrivel das montanhas das ondas ati-

rando-se e quebrando-se, fragorosamente, d'encontro

ao pequeno casco que rangia e cabriolava sem ces-

sar, as bordas invadidas por vezes de novellos de

rendas d'espuma elevando-se e abatendo-se, a ras-

gar-se contra os mastros.
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Deixando a alheta e encaminhando-se para a

gaiiita, seguido de d'Urville e de Reyd, que estava

de quarto em baixo e subira para a tolda apenas

sentira as manobras da virada— o capitao flibus-

teiro, indagando do primeiro-piloto qual a velocidade

do navio nas ultimas quatro horas de marcha, e

baseado n'ella e no calculo de latitude do dia ante-

rior, affirmou aos dous ofTlciaes que, apenas virassem

na bordada de terra, os montes da barra do Rio de

Janeiro deviam mostrar-se a proa. Na vespera, k

hora da observagao, havia-lhes dito com a verosimi-

Ihanca e verdade que punha semprenas suas pala-

vras embora langando um prognostico que o mar, os

ventos e as correntes contra rias podiam destruir de

uma hora para outra

:

— Depois d'amanha, pela tarde, a costa de S.

Vicente ha-de surgir-nos a vista. E' uma das Gapi-

tanias mais ricas do Brasil... Precisamos dar um

voo ao littoral, cruzar a entrada de Santos e aguar-

dar alii a sahida da nau-de-linha portugueza que

costuma levar duas vezes por anno, para a metro-

pole, carregamentos d'ouro e pedraria. Alii, de

certo, havemos ter boa presa. .

.

:

E OS sens olhos flammejavam de sofreguidao e



4^^^"<%:--<,-i- '_.: /i^x^/.x-'-rji-^'v-

BBIGUE FLIbUSTElRO 101

cobiga. Reyd e d'Urville, avidos e rapin antes tambem

como todo flibusteiro de lei, exultavam aquellas

palavras promettedoras e cheias de bons presagios.

E OS proprios marinheiros, a proa, fumando e pal-

rando sob o alto castello abaulado que as cristas

espumantes das vagas alagavam de quando em

quando, ao ouvirem taes fallas, sorriam e experi-

mentavam ja vagamente um certo desejo de lucta,

fixando com um olhar lampejante as amuradas,

como se uma abordagem pairasse ao instante immi-

nente: e apertavam contra o peito, n'um fremito, as

pistolas e adagas. .

.

N'aquella manha, apezar do sul furioso que so-

prava desde a vespera a noite e do mar desmonta-

do como n'um cyclone das AntUhas, tudo isso ag-

gravado pelo nevoeiro denso impedindo avistar-se a

costa e observar-se as evolugoes da esquadra nave-

gando contra a terra, — o brigue vencera folgada-

mente altura ao sul de Gabo-Frio, conforme o ava-

licira d'Urville. Assim, Affonso para nao delongar

mais a derrota, atrazada muitas milhas com aquella

bordada imprevista, fez-se na volta littoral afim de

montar a iiha de S. Sebastiao, o mais tardar, ate ao

amanhecer do outro dia.
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tempo, agora, comeQava de amainar. Ja o ven-

to, posto que ainda pelo sul, enfraquecia pouco a

pouco as rajadas, para dar logar ao nordeste que

certamente nao tardaria. A chuva cessara de todo.

A nevoa rarefazia-se gradualmente, deixando ja a

descoberto o horisonte a leste. E as primeiras gaivo-

tas, vindas de certo das ilhas que ficam a barra do

Rio de Janeiro, voavam e gritavam, na alegria da

bonanga, em torno as velas do brigue.

Fakdo, correndo ao sudoeste, vinha deitando seis

milhas. Mas o tempo aguentava seguro, e como era ne-

cessario ganhar tempo e reconhecer a costa antes que

vento afrouxasse de todo, o capitao flibusteiro man-

dou largar joanetes e sobres. Pelo meio-dia a Rasa de-

senhou-se de repente a proa, ja livre donevoeiro. Len-

tamente, entao. as montanhas do littoral se accentua-

ram a oeste, no seu immenso recorte azulado, onde

Corcovado, a Gavea e os pincaros da Tijuca faziam

pontas culminantes. E logo os porticos monumentaes

da barra— o Pao de Assucar e o Pico— se destaca-

ram nitidamente, com grossas orlas de espuma clara

a larga base granitica, deixando ver uma grande par-

te das mansas aguas bordadas da bahia de Guanaba-

ra e a sua magnificente e extraordinaria paizagem.
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N'esse instante, Affonso, que descera k camara,

volvia a tolda com Mercedes que se sentia arreba-

tada pelo sol de ouro jorrante e aqiielle ceo tao

azul. E por muito tempo os dous, como os pilotos e

OS tripulantes, ficaram a contemplar, enlevados,

n'uma vaga saudade das Antilhas e das costas vene-

zuelanas, o maravilhoso panorama de florestas e

montes que diante d'elles se desenrolava a perder

de vista ... ^

Mas uma grande preoccupagao agitava intima-

mente o chafe flibusteiro— o desapparecimeeto das

embarcagoes que pela madrugada velejavam a bar-

lavento do Falcdo. E' verdnde que andara uma

longa bordada para o largo e outra para terra, mas

nao era possivel que a armada houvesse transposto

a barra durante aquelle tempo com a marcha lenta

em que ia. E inclinava-se a crer que a frota tivesse

ficado a pairar na altura de Cabo-Frio por causa da

tormenta, quando o gageiro-grande gritou de cima:

—Uma caravella-redonda a boreste contra a

costa, com todo o panno em cima! Mareia para a

barra a bolina, e traz ao mastro grande o pavilhao

das Quinas I . .

.

O^commandante e os pilotos correram a boreste,
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de onde logo avistnram por entrevante de ama ilha,

ao norte, a embarcagao indicada. Affonso assestou-

Ihe immediatameiite o oculo de bordo e recoiihecen-

do, pelo signal de almirante, ser elle o navio capi-

tanea, exclamoii:

— Ah! e uma frota lusitanal Navega muito ater-

rada e vem de certo do norte do Brasil, de Pernam-

buco ou da Bahia. .

.

E quedaram-se os tres a olhar as gaveas muito

cagadas da bella quilha portugueza, quando mais

quatro caravellas surgiram, bordejando em linha i

distancia.

Retirando-se da borda precipitadamente, acom-

panhado dos dous officiaes, Affonso disse:

—Bem! Agora e puxar todo para o sul. Preci-

samos estar a barra de Santos aos primeiros claroes

da manha. Aquella frota vae render, sem duvida, os

navios que estao a largar do rio. galeao que cos-

tuma partir de S. Vicente, na primeira mongao de

inverno, ja deve estar em caminho. tempo man-

tem-se seguro.' E mister agarrarmos quanto antes a

presa opulenta e glorificar n'estas aguas, com uma

victoria estrondosa, o Entreposto da Trindade, a

Communidade do Mar das Antilhas- .

.

.: -VV*,,. , -t
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E embocou o porta-voz mandando largar cutellos

e varredouras, sob o sol da meia tarde alagando

tudo d'ouro.

Falcdo, agora mais veloz, levava a proa um
grosso estendal de escumilha. E quando a noite che-

gou, com seu immenso veo de viuva todo pospon-

tado de estrellas, as montanhas do Rio de Janeiro

sumiram-se nostalgicamente a popa . .

.

>-?K»iV^i!&S3





XI

Ao alvorar do outro dia, na vasta curva que a

costa desenha para o sul, os Alcatrazes sur-

giram a um dos bordos do brigue, a dez

milhas mais ou menos, com os sens rochedos es-

tereis que afifectaoi, de longe, a forma de um enor-

me golfinho. vento sul cessara durante a noite

e apos terral fresco da ante-manha o nordeste'

principiava a cahir, fazendo o Falcao velejar agora

a popa. dia subia magnifico. ceo do alto resplan-

decia, lavado e limpido, n'uma translucidez muito

nitida. E o sol, dourado e ardente, clareuva tudo

abrindo nas aguas largas faxas de pedraria, illumi-

nando amplamente o horisonte e o littoral recortado,

onde as montanhas ondulavam n'um azulamento lon-

giquo...
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navio, todo alvo no seu bello velame que o

vento eiifunava em bojo dos joanetes as gaveas—
voava serenaniente nas vagas, ii'uma corrida de bo-

nanga, sob a luz d'oiiro vivissfhia. Ja a proa, onde

gurupes oscillava conio um estranho ponteiro

apontando alem as Singraduras e aos Rumos o des-

conhecido e o incerto sobre o mar iiifinito— as

montanhas de Santo Amaro e as pequenas ilhas da

Bertioga appareciam, approximando-se pouco a poucQ

n'uma barra de esfuminho.

A bordo todos vinham alegres, com as almas

cantando sob a alvura das velas agitadas pela brisa,

n'essa viagem feliz em que mar e ceo radiavam

propiciamente, como n'uma promessa de futuros

triumphos, langando doguras e bengaos a larga en-

vergadura d'aquelle grande passaro marinho que,

deixando o seu pouso das Antilhas, desgarrara para

sul as lufadas da Aventura, demandando presas

ricas pelas costas do Brasil. A' re, a sombra dos

toldos correndo sobre a gaiiita, na ambigao e no

ardor que, como nunca depois que tinha Mercedes

junto a si, inflavam o seu coragao de guerreiro e de

marujo, Affonso palrava enthusiasticamente com os

pilotos sobre os resultados provaveis d'aquelle cru-



BRIGUE FLIBUSTEIRO 109

zeiro que Ihe parecia viria a ser talvez o mais fe-

cundo de quantos fizera ate alii. E na sua imagina-

gao de celtibero e de anglo-saxonio, a que a vida

arrebatada e louca de corsario, bem como os gran-

diosos panoramas sem fun do oceano, davam uma

feigao quasi continua de idealidade e de sonho ao

mesmo tempo que uma forga suprema de energia e

audacia— accendiam-se prospectivamente quadros de

assaltos poderosos, golpes-de-mao imprevistos, victo-

rias successivas sobre esquadras, fortificagoes e po-

Toados d'aquelle opulento paiz. .

.

Proximo, n'um recanto da popa e sentada na sua

longa cadcira de lona, Mercedes ouvia-o embebecida

e a sorrir. Vestia um roupao de musselina clara e

tinha entre as maos um pequeno livro de oragoes

em CQJa linda capa de marfim se recortava, em re-

levo, um crucifixo. Os seus dedos delicados e bran-

cos, collocados entre as paginas semi-abertas, mar-

cavam ainda a passagem, c.heia de vinhetas e illu-

minuras medievas, onde, momentos antes, os seus

olhos pousavam lendo, as capellas baixas, franjadas

de longos cilios.

Affonso, apesar da palragao animada em que se

absorvia, nao se descuidava de a fitar por instantes,



. \' WP?rf-?Z<«; * -^

110 BRIGUE FLIBUSTEIRO

arrebatado como sempre pela physionomia ideal

d'ella e pelo brilho humido dos seus olhos ineffaveis

que eram a sua maior adoragao, e que, muitas ve-

zes, faziam estatelar, em vagos extasis adorativos, a

alma amantissima e saudosa dos marinheiros que

alii rolavam na viuvez das feminilidades queridas la

deixadas nas Antilhas. .

.

Mas, de repente, o contra-mestre gritou das en-

xarcias

:

— Um galeao a sotavento, em direcgao aobrigue}

Bolina a uma quarta. E pela cruz de Malta das gaveaa

parece quilha lusitana. .

.

Os pilotos correram ao castello de proa, emquan-

to commandante, ao bordo de terra, debrugado

aos balaustres do tombadilho, assestava o oculo

para observar bem o navio.

Era com effeito um galeao, tendo arvorada no pe-

nol da mezena a bandeira das Quinas, branca e azul

com as armas reaes ao centro. Pelos galopes dos ou-

tros mastros tremulavam tambem galhardetes brancos

com a Cruz de Christo, em vermelho. Trazia o boju-

do casco todo pintado a roxo e mettido ate ao verdugo,

que indicava achar-se attestado ate as escotilhas. E

bordejava contra o nordeste, em caturradas continuas.
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Affonso reconheceu logo n'aquelle casco uma das

n4us que, duas vezes por anno, costumavam condu-

zir quinto do ouro para Lisboa. E como os pilotos

Yolvessem ja da proa a confirm ar que era de facto

um galeao portuguez— de certo aquelle de que o

commandante Ihes fallara na vespera—este entrou a

dizer-lhes

:

— Que semelhantes embarcagoes costumavam car-

regar, primeiro, no Rio de Janeiro onde aguardavam

as bandeiras que desciam do interior, da regiao das

minas; depois vinham attestar ou completar o car-

regamento a Santos, onde embarcavam as partidas

de pedras preciosas procedentes de S. Paulo e de

Gerro Frio. E concluia: —De sorte que e exactamen-

te este o galeao a que hontem me referi e que alii

caminha para nos, e que ha de em pouco pertencer-

nos, gragas a Senhora dos Navegantes e a Nosso Se-

nhor Altissimo ...

Descobriu-se, beijou tres vezes um amuleto que

trazia ao pescogo e ergueu os olhos ao ceo, por en-

tre as vergas e os mastareos oscillando la em cima.

Os pilotos tiraram tambem o seu gorro e murmura-

ram um psalmo.

commandante porem voltou a observar o galeao
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e de repente, com a face illuminada de jubilo, enca-

minhou-se a grandes passadas ate a escada do tom-

badilho, onde embocou o porta-voz, gritando para

vante

:

— As bandeiras, gageirosi Arvorar, nos topes,

OS galhardetes brancos e o pavilhao das Quinasl Olha

a cruz de Malta ao traquete e a gavea ! . .

.

Era essa uma das primeiras manobras dos flibus-

teiros, qiiando tinham de dar combate a algum na-

vio. A certa distancia, reconbecida a bandeira inimi-

ga, igavam outra igual fingindo-se da mesma nacio-

nalidade afim de se approximarem o mais possivel

da presa e no descuido natural d'esta, inespera-

damente dar-lhe assalto seguro. Tal estratagema e

muitissimos outros em que eram fecundos, Ihes ga-

rantia sempre ou quasi sempre o successo. D'ahi o

haverem-se tornado inegualavelmente temidos no

oceano e chegarem a dominar, como senhores abso-

lutos durante mais de meio seculo, todo o Mar das

Antilhas. .

.

N'um momento a cruz de Malta foi collada as ga-

veas e as bandeiras desfraldaram-se nos mastareos do

brigue, que a uma ordem de AfTonso entrou a quinar

lentamente para o largo simulando outro caminho.
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De porta-voz erguido, voltado para a proa, o

commandante continuava a" dar ordens emquanto

d'UrYille percorria os bergos e falconetes das bor-

das safando tudo que Ihes pudesse embaragar o mo-

vimento, examinando munhoes e forquilhas. A esse

tempo, na coberta, Guilherme Reyd com o pessoal

das baterias revistava, uma a uma, as bombardas,

experimeiitando os reparos, as coronhas, as trincas.

E como Falcdo era pintado a alcaxa revelando-se

navio artilhado, o contra-mestre, com um punhado

de homens, como sempre procedia em identicos ata-

ques, correu a occultar esse signal das baterias com

faxas de lona alcatroada e preparadas especialmente

para tal fim. D'este modo, em pouco, esconderam ao

inimigo todas as apparencias hostis.

galeao pairava agora a seis millias apenas.

AfTonso, de pe junto a gaiiita, acenava para a p6-

pa ao homem do leme que guinasse ainda um pou-

co para o largo, quando viu igados a verga de gavea

da quillia lusitana signaes do codigo que o chamavam

a falla. Immediatamente ordenou ao timoneiro orgas-

se todo sobre o inimigo.

Rolos de espuma estouraram entao, a proa, sal-

picando o conves e o tombadilho. E o Falcdo^ em
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cheio no vento, teve um grande arranco para vante

resvalando agil na vaga como um fuste em aguas li-

sas. Ja da balaustrada e de proa se dominava em

parte, o conves da nau que tinha toda a officialida-

de a tolda e a guarnigao sobre as bordas, as enxar-

cias, castello.

capitao flibusteiro fez logo resoar o porta-voz

n'este grito guerreiro:

— Camaradas, as armas! As armas, por Jesus f

Subitamente e com electrica rapidez os pilotos e

contpa-mestre, cada qual com a sua turma de ho-

mens armados de pistolas, espingardas e adagas,

puzeram-se a postos ; ao passo que os bombardeiros,

na coberta e junto as bordas, correram a guarnecer

a grossa artilheria, bem como os bergos e falconetes.

A gente exclusivamente reservada as manobras

nauticas agitava-se estranhamente no conves, onde

OS cabos-marinheiros dispunham ja, para o primeiro

momento, os arpeos de abordagem que avultavam

temerosamente contra o trincaniz, com os seus gros-

sos ganchos reluzentes e as suas possantes cadeias

presas a fortes arganeos collossaes e que deviam

jungir, dentro em pouco, o alto casco inimigo ao cos-

tado raso do brigue. A mesa das malaquetas cor-

'i
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rendo em toda a extensao da amurada alinhavam-se

aqui e alii, entre os brandaes e enxarcias, os chu*

cos, as lancas e machadiuhas afiadas, cujas laminas

chatas e em forma de cunha, davam uma sensagao

de terror e lembravam grandes chacinas, despedindo

brilhos d'ago.

Mercedes, que baixara a camara aos primeiros

preparatives de combate, muito surprehendida e va-

gamente pallida, quedara-se, a principio, a olhar

da vigia do camarote a azafama desusada da mari-

nhagem que se cruzava tumultuosamente sobre o

conves, com morroes accesos e carregada d'armas.

Mas ao ouvir os gritos de AfTonso e o retinir dos ar-

peos, pensando que a acgao ia travar-se, invadida

subitamente de terror, precipitou-se para o salao da

camara e, tremula e livorecida, cahiu de joelhos a

orar, em frente a imagem da Senhora dos Navegan-

LwO • • •

No emtanto, la acima, o porta-voz do comman-

do vibrava, continuamente vibrava em sons estridu-

losos e bellicos que se casavam ao rumor surdo das

ondas batendo contra o costado.

N'esse instante Affonso ordenou ao timoneiro que

carregasse todo o leme sobre o galeao que bolinava

>'^.-^ .'..>*:,;! ;.-,. .^a^/ aaC.jfc*^
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ainda cm direcgao ao brigue a duas milhas escas-

sas. E em seguida, dava voz de «preparar)) aos

bombardeiros pois, no intento de confundir subita-

mente o inimigo e lovar a desordem a sua guarnigao,

tencionava iniciar o ataque por uma descarga de ar-

tilheria. Depois, em evolugoes rapidas como o re-

lampago, atracaria o Falcdo a nau e passaria a abor-

dagem pisando elle proprio, acompanhado do conlra-

mestre, a ponte inimiga a freiite de trinta homeiis

escolliidos que ja estavam sob o castello a espera do

primeiro signal. Durante a sua ausencia Joao d'Ur-

ville assumiria o commando do brigue manobrando

viradores e arpeos, emquanto Guilhermo Reyd, com

resto da guarnigao, defenderia as amuradas. .

.

E mandava dar o toque de rezas descendo ini-

mediatamente para a camara onde encontrou Mer-

cedes ajoelhada, a orar. Genuflexou-se tambem a seu

lado, murmurando rapidamente a Salve Rainha e,

beijando tres vezes a espada, ergueu-se, abragou e

osculou a moga, que chorava, e disse-liie precipita-

damente

:

— Nao chores, querida! A victoria sera nossa.

A bengao do Senhor lia de descer sobre o Falcdo e

a Senhora dos Naves^antes e mais a Senhora da Glo-
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ria, minha madrinha, hao de amparar-nos como sem-

pre ...

E fechando a chave a porta da camara atirou-se

para o tombadilho.

Emtanto o brigue, avangando com enorme rapi-

dez, demorara a oito amarras do galeao. Affonso,

vendo chegado o momento opportuno, pois o inimi-

go ja se achava ao alcance da artilheria, ordenou

estivesse tudo prompto a boreste para a primeira

descarga.

Agora da tolda do brigue devassava-se totalmen-

te interior da nau, que comegava a atravessar os-

cillando pesadamente na vaga, com o pannd a bater.

seu casco de grande bojo mostrava-se, nas gros-

sas linhas primitivas, de urn pontal desmesurado,

embora mettido como vinha ate ao verdugo do cin-

tado. vasto chapiteo elevava-se, em largas yigias

quadradas e longos ornatos em relevo, muitos me-

tros acima da borda falsa. E a mastreagao podero-

sa, mas ainda de pouca guinda, rangia e baloucava

entre as enxarcias e brandaes retezos, fixos, por fo-

ra, ao costado em grossos fuzis e em grandes bigo-

tas circulares. Aos balaustres de popa bem como a

proa, as amuradas e castello, viam-se ainda o com-
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mandaiite, a officialidado e a marinhagem absoluta-

mente descuidosos de qualquer surpreza bellica, a

olhar clicios de curiosidade e interesse marujo o por-

te e as linhns do brigue cujo typo de construcgao,

apezar do bello e inteiramcnte novo para elles, Ihes

parecia obra de exclusiva factura colonial.

Entretanto o Falcdo entrava a atravessar tambem

para romper fogo contra a nau. E a esta manobra,

a maruja portugueza, percebendo agora, n'um relan-

ce, que tinha pela proa um audacissimo corsario, e

mais do que isso, o famoso brigue flibusteiro que

era o terror das embarcagoes de guerra hespanholas

no Mar das Antilhas pela celeridade de seus ataques,

a instantaneidade de suas surpresas e as invenciveis

combinagoos de seus ardis, d'esse extranbo navio cu-

jos signaes desde muito corriam a bordo do galeae

como em todas as armadas lusitanas que iam para

a India ou sulcavam aguas do Brasil; a maruja por-

tugueza em alarme, entrou a manobrar, por sua vez,

para levar o primeiro golpe ao corsario. Entao, ao

soar das trombetas em rebate, as portinholas foram

abertas e todo o panno cagado.

Mas casco flibusteiro, pequeno e muito manei-

ro, rapido como uma setta, deu-lhe facilmente o bor-

^r
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<3o e despejou-lhe a primeira carga. Em seguida, e

com promptidao quasi inverosinil gragas a sua linba

d'agua e bom governo, desfez essa manobra e, n'um

voo e violencia d'ave de presa, que o seu nome tao

bem symbolisava, veiu rogar borda a borda o galeae,

impedindo-lhe de todo o manejar das baterias. Im-

mediatamente os possantes arpeos colossaes uniram-

no contra o brigue, em esbarradas e cheques que

comprimiam as vagas entre os dous costados langan-

do a grande altura turbilhoes de espuma. E tao in-

opinada investida, conforme o previra o chefe flibus-

teiro, levou com effeito enorme confusao a toda a

gente da nau, entre cujas bordas silvos de apitos e

5ons de porta-voz se cruzavam tumultuosamente, em

ordens que se nao cumpriam sob o assalto formidavel.

Entao Affonso, transfigurado de repente e como

um Satan, os grandes olhos azues cheios de scintil-

las metalicas, a espada em punho, galgou a borda

de um salto atirando-se ao conves inimigo a gritar

para os trinta homens que o seguiam n'uma impetuo-

-sidade de feras

:

— A abordagem ! —pela Yirgem santa e por S.

Jorge

!

iS'uma rajada de tufao, sob uma grita de mil de-

?^'*?!'^2^^sV?«r"3r'-*"*'"'-^-»*- —..•*.,«^---^ -'"'-'"•
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monios erguida de parte a parte, o terrivel pelotao

invasor cahiu furiosamente sobre a ponte do galeao,

cujos ofliciaes e marinheiros, no meio d'um sinistro

retintim d'armas brancas, ao primeiro impulso irre-

sistivel foram calcados para re, de roldao. E foi so

apertada contra os recantos da popa e sobre o tom-

badilho, quando nao havia mas recuar, que a briosa

guarnicao portugueza, ja com perdas consideraveis

alastrando o conves de cadaveres, recobrou o san-

gue-frio por instantes perdido e entrou a contrastar

leoninamente o assalto inimigo, a yoz do seu heroico

commandante bradando energicamente, incendido de

impulsionante chamma bellica e sagrado e altiloquo

patriotismo

;

— Por Santiago, camaradas I para a frente, para

vante 1 Reconquistemos as nossas amuradas Yiolenta-

mente invadidasf Veneer ou morrer!— pelas cinco

chagas de Christo ! pela nossa Patria 1 pelo nosso

Reil pelo glorioso e bemdito pavilhao das Quinasl...

Foi entao um torvelinho medonho em que flibus-

teiros e lusos luctavam renhidamente, corpo a corpo,

aos berros, n"um desespero, num heroismo em deli-

rio, mettidos n'um charco de sangue, ao baquear

continuo dos corpos e ao desabar atroador de ver-

^dr-
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gas, velas, balaustres e (;abos sobre o tombadilho,

A' furia, que augmentava de momento a momento, o

combate se generalisou : por toda a parte grupos de

homens batiam-se— a re, a proa, a meia-nau, as

baterias ; e ate nas enxarcias, no gurupes e nas ver-

gas que ainda se mantinham arvoradas, pistolas ex-

plodiam, chugos e langas faiscavam no ar, cruzan-

do-se, chocando-se, partindo-se n'um miudinho, ar-

ripiante e tremendo repicar d'ago fino. Mas onde o

fogo e embater de ferros-brancos se conceutraram

mais, n'um rodomoinho formidando, fora as ante-pa-

ras da camara e sobre o chapiteo onde Affonso,

n'um impeto invencivel apos a primeira arrancada

do inimigo, com o seu pelotao ja reduzido a quinze

homens apenas, acantonara commandante e ofTiciali-

dade com a flor mais bella da guarnigao lusitana, os

quaes, apezar de encurralados contra as bordas,

pelejavam ardidamente, loucamente, ate ao ultimo

suspiro. Semelhante resistencia afrouxava porem pou-

co a pouco, com os claros repetidos dos combaten-

tes cahindo. Ja os melhores ofiiciaes rojavam sobre a

tolda, sem vida, E quando o contra-mestre Moranta,

que por ordem do capitao flibusteiro correra ao bri-

gue a buscar um reforgo de mais um pelotao de
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vinte homens, pisou de novo o conves do galeao

avangando e varrendo tudo para re com os seus es-

pingardeiros—um sopro de suprema aniquilagao pas-

sou sobre o bravo punhado de lusos que enfraque-

ceu de subito ante essa nova forga superior, ao ver

tombar morto de repente o seu inclyto commandante.

N'esse momento tristissimo, sobre o corpo ainda

quente do grande marinheiro que fora um denodado

veterano dos mares e das celebradas campanhas da

India, entre'aquellas amuradas vencidas, a destrui-

^ao e a chacina nao conheceram limites. sangue

que inundava o conves, o castello e todo o tombadi-

Iho, vasando-se pelos embornaes do costado e do

amplo chapiteo da nau, escorria para o mar averme-

Ihando tragicamente as aguas em torno. Gomo uma

perversao de embriaguez ou de epilepsia, uma irre-

sistivel e tyrannica avidez de massacre avassallou

entao o cerebro incandescido dos vencedores, que

langavam um vendaval de perseguigao e de panico a

todos OS recantos do navio. Varejavam irosamente

cobertas e camaras, poroes e baterias, cagando os

sobreviventes, acutilando-os, mutilando-os, matan-

do-os, n'uma furibunda batida inclemente. Os quepor

acaso Ihes escapavam, desesperados e n'uma all uci-
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nagao, saltavam impetuosamente as bordas a pedir

ao fundo seio das ondas, das Mas ondas que ama-

ram, a ja entao consoladora misericordia suprema

de irem dormir para sempre o derradeiro somno

sob a alvissima mortalha infinita das espumas . .

.

Por fim, quando Dao houve mais uma so vida a

ceifar, gritos repetidos de triumpho estrugiram, en-

toados enthusiasticamente pelos flibusteiros, sob o al-

to azul do ceo limpido, agora mais transparente e

saudoso aos primeiros desbotamentos do sol no occaso

:

— Hurrah a D. Affonso Morgan! Hurrah a Com-

munidade do Mar das Antilhas ! . .

.

Dominado inteiramente o galeao, Affonso ordenou

fossem recolhidos ao brigue os feridos da sua mari-

nhagem, procedendo-se immediatamente a Terificagao

de identidade dos mortos, pelo nome e pelos signaes

physicos, como sempre se fazia depois de cada corn-

bate. E procurando o contra-mestre Moranta, que

desapparecera na confusao da ultima refrega, foi en-

contral-o cahido junto a porta da camara, com um

dos bragos decepado, a cabega fendida de meio a

meio por um golpe de machada.

Um momento quedou-se a contemplar o bravo

mayorquino cujo corpo, deitado de costas, nas suas
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Testes de huguenotte, jazia alii inerte para sempre,

n'uma serenidade hirta. A physionomia, ossea e alon-

gada, revelando uns quarenta annos, estava como

adormecida, e, assim livida e immovel na sua densa

barba castanha e nos seus longos cabellos cacheados,

lembrava vagamente a do Christo, no velho marfim

de um crucifixo medievo. Conhecera aquelle homem,

pela primeira vez, ao chegar a Margarida : fora com

elle que fizera a sua Yiagem inicial de flibusteiro e

fora a seu lado que affrontara pela primeira vez o

perigo. N'elle encontrara um dos melhores subordi-

nados, e o afTeccionara desde logo pela sua dedicagao

e lealdade, a sua coragem e o seu sangue frio. Nos

assaltos era sempre dos primeiros, mesmo n'esses

momentos terriyeis em que, muitas vezes, vacillam

e vergam invencivelmente as maiores ousadias. E era

tal a sua impetuosidade guerreira que, de uma oc-

casiao, a frente de dez homens apenas, assaltara e

se apossara de um dos fortius principaes da cidade,

na tomada de Porto-Principe. Essa victoria memora-

vel, uma das mais celebres da Communidade, per-

tencera-lhe em grande parte. Jamais suppuzera que

a vida d'aquelle heroe acabaria alii, no momento

mesmo em que o triumpho e a gloria coroavam as

;.v'*E;:^;?^tr;:rfflss3
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armas flibusteiras nos mares do Brazil. E ajoelhou-

se, curvando-se sobre o cadaver, e beijando-o no co-

raQao e na face, onde o sangue das feridas coalhara

em grossas pastas negro-sulferinas.

Depois penetrou na camara da nau, percorrendo

salao principal, a praga d'armas, os camarins e a

sala do commando. Por instantes, deteve-se a olhar,

admirado, os quadros dos grandes descobrimentos e

faganhas maritimas portuguezas exhibindo-se, em lar-

gas molduras d'ouro, ao longo dos altos almofadados

das anteparas. Eram A tomada de Ceiita, A descober-

ta da Madeira e Acores^ A passagem do Cabo de Ndo^

Bartholomeu Bias dobrando o Tormentoso, A grande

viagem do Gama, descobrimento do Brasil^ A volta

do mundo por Ferndo de Magalhdes, Jodo Vaz Cor-

te-Real descobrindo a America antes de Colombo e

mmca mais voltando a Portugal, Os dais filhos d'este^

Gaspar e Miguel^, partindo em busca do pae e desco-

brindo a peninsula do Labrador e o estreito de Hudson

de onde tambem ndo tornaram, e muitos outros ainda

como a Befeza de Katschhi por Buarte Pacheco, Con-

quista d'Ormuz, Goa e Malaca por Ajfonso d'Albu-

querque, A tomada de Biu. . . Descia para a camara

4e baixo, que era o sanctuario do navio, quando se

-'^£iEi*:^----i(£?i:y--^

"
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Ihe deparou urn velho sacerdote que de physionomia

cavada e livida de terror, orava fervorosamente,

ajoelhado diante d'uma imagem do Christo desta-

cando dentro de iim nicho cavado no amplo e artis-

tico retabulo que se elevava ao fundo.

padre, que escapara k chacina geral occulto no

bico-de-p6pa, ao ver surgir de repente o chefe fli-

busteiro com a sua guarda guerreira de marujos to-

dos ainda tintos de sangue e desfigurados pela lucta

de ha pouco, voltou-se vagarosamente para elle na

sua postura genuflexa e, ainda mais livido e tremu-

lo, pegando do pequeno crucifixo de prata pendente

do rosario que trazia a cintura, ergueu as maos des-

carnadas e implorou:

— Clemencia ! Clemencia I

Affonso ajoelhou-se tambem seguido pelos mari-

nheiros e, baixando humildemente a fronte altiva,

tomou cruxifixo que o sacerdote mantinha ainda

entre maos, e osculou-o dizendo:

—-Pae, nada temaes. A vossa vida esta salva. Nos

so obedecemos aos mandados do Altissimo. .

.

E, beijando-lhe a mao direita, fel-o levantar-se,

subindo com elle para o salao de cima, acompanha-

do sempre pela escolta.

:Ml
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Ao sahir para o conves, onde os flibusteiros se

occupavam em retirar as armas e demais objectos

dos cadaveres que rojavam por toda a parte sobra

camadas de sangue coagulado, o padre, horrorisado,

escondia o rosto na capa do seu longo burel recitan-

do baixo a Oracdo dos Afflictos. E, afastando assim

dos seus olhos o medonho espectaculo, apoiado ao

brago de Affonso que o conduzia, atravessou, a pas-

ses lentos e vacillantes, da tolda do galeao para a

bella camara do brigue. Por onde passava, os mari-

nheiros ajoelhavam, entoando o Padre Nosso e beijan-

do-lhe respeitosamente a sotaina e o Christo do gran-

de rosario que Ihe pendia da cinta, emquanto elle os

abengoava n'um largo gesto das suasmaosalvissimas...

Mercedes, que durante aquellas boras agitadas e-

sinistrai levara a rezar seguidamente diante da Se-

nhora dos Navegantes, ao findar o combate, fatigada

pela emogao que soffrera recolheu-se a caUne, onde

a tomou urn profundo somno. Mas n'aquelle instanto

acordava extremunhada, muito pallida e invadida

ainda de um certo temor, porque Afifonso nao appa-

recia. E, erguendo-se, fora ajoelhar de novo em

freiite a imagem da Senhora dos Navegantes, mur-

murando uma Ave Maria„ quando Affonso, abrindo-



128 'BRIGUB FLIBUSTEIRO

inopinadamente a porta da camara, surgiu, trium-

phal e risonho, e, correndo para ella, a enlagou e

beijou longamente.

A primeira sombra da noite comegava de envol-

ver a leste o horisonte longinquo e ainda o Falcao

continuava atracado a nau, de cujo interior passavam

agora para os poroes do brigue objectos de toda a

ordem e o rico, extraordinario, instimavel carrega-

mento. Assistiam a essa grande baldeagao— que era

feita com admiravel rapidez por toda a marinhagem

— OS dous pilotos, que iam registrando os volumes

nos seus pequenos cadernos de carga e descarga. E

OS atlileticos flibusteiros, curvados sob o peso dos

-caixotes cheios de ouro e chapeados de ferro, a cru-

zarem continuamente de um para outro navio sobre

grossas pranchas postadas as bordas balougantes e

allumiados agora por duas filas de archotes cujas

chammas, vermelhas e fumarentas, o vento do mar-

desgrenhava as rajadas— formavam como um estra-

nho quadro, a que o esfrular rumoroso das ondas,

ranger triste dos mastros, o tinir sinistro dos ar-

peos e as repetidas esbarradas dos cascos um con-

tra outro, davam um toque sobrenatural, apovora-

dor, dantesco.
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No emtanto a preciosa carga parecia infindavel;

e por isso os doas officiaes apressavam a baldeagao

mandando arrumar, mesmo sobre o conves e a co-

berta, uma grande parte dos volumes.

Fazia-se urgente safar o brigue quanto antes e

deixar a matroca o galeao, porque o tempo podia

mudar de repente e o oceano, ate entao bonangoso,

sublevar-se em altos vagalhoes. Era preciso evitar

que transbordo da carga se prolongasse ate alta

noite, pois que tinham ainda de desenvergar o pan-

no da nau e recolher as munigoes de guerra e de

bocca, bem como os sobresalentes e objectos nauti-

cos. Alem d'isso o commandante ordenara que, ape-

nas fosse a presa despojada de tudo, o Falcdo lar-

gasse velas em demanda da Trindade por quanto,

dentro de urn niez mais ou menos, devia achar-se

em viagem para o Prata onde costumavam tocar os

galeoes e bergantins que vinham do Peru para a

Hespanha carregados d'ouro e prata.

Mas, nao obstante os esforgos da guarnicao lidan-

do n'uma faina incessante, somente pela madrugada

&i que Falcdo se fez de vela sob o esplendor do

ceo tropical abrindo magestosamente na alta aboba-

da do Espago o crivo d'ouro das constellagoes.

9
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OiTO dias passft;dos, as primeiras claridades

alacres de uma manha limpida e de sol, o

Falcdo, apos uma salva de artilheria de vin-

te e um tiros, embandeirava festivamente, em arco.

Entao galhardetes e bandeiras de todas as especies,

de todas as cores e de todas as nacionalidades, em

profusao, entraram a palpitar, aos ventos bonango-

sos do oceano, suspensos aos topes dos mastareos,

desde a ponta do pSu-da-giba ao alto espelho lavo-

rado de re— tudo isto coroado pelos pavilhoes in-

glez e francez desdobrados, como symbolos de su-

prema forga e de supremo mando, mais altos que to-

dos, ao penol da carangueja.

Em seguida k jubilosa descarga, indicando um
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dia de grande-gala a bordo, a guarnigao, n'um im-

menso alvorogo, prorompeu em vivas estrepitosos—
a Communidade do Mar das Antilhas, ao almirante

Henrique Morgan, sen chefe, ao commandante do

brigue, e aos famosos sub-chefes vencedores dos

grandes comb'ates flibiisteiros de Porto-Bello, de Pae-

bla-Nova, do Panama e de Porto-Principe.

A' popa, junto a gaiiita, entre os ornatos e ba-

laustres do chapiteo inteiramente recobertos de ta-

petes e bandeiras, bem como os pavezes e as amu-

radas ao longo da embarcagao, tiniam e retiniam de

quando em quando, chocando-se em enthusiasticas

saudagoes, as tagas d'ouro ou crystal, onde espuma-

vam ou ferviam os capitosos vinhos da Martinica, de

Malaga, de Xerez ou de Alicante, tirados as fartas

adegas dos g^leoes hespanhoes aprisionados em com-

bate. E ci proa, sob o claro bojo das velas oscillando

docemente na calmaria reinante ao bafejo hybernal

da manha esgazeada e azul— os pequenos piicaros

de madeira, da medida de um martello, corriam de

mao em mao, transbordantes de ihum da Jamaica

ou de velha aguardente do Brasil, em meio a alga-

zarra estardalhagante e jocunda de toda a chusma.

Era esse com effeito, um dia de gala para os fli-
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busteiros.. Fazia nove annos que os Irmaos-da-Costa

haviam langado e pactuado os fundamentos da gran-

de sociedade de exploragao rapinante por todos os

recantos dos mares e costas antilhanas, com amplia-

Qoes— quando se fizessem necessarias— ao Pacifico

e ao Atlantico, vinculando-se e irmanando-se elles,

para a vida e para a morte, n'uma solidariedade

profunda e quasi indestructivel, em que entraram a

praticar desde logo os mais estupendos heroismos a

par da mais execranda pilhagem que ja um dia pre-

senciaram as aguas e o littoral gigantesco, entao re-

cem-descoberto, cheio de riquezas fabulosas e em

principio de exploragao e civilisagao, do singular e

extraordinario Continente Americano. Essa estranha

sociedade maritima, que se formara de um bando

de marujos inglezes e francezes, ociosos, audazes,

aventureiros e romanescos, de maos dadas aos bu-

chaneros fazendo o pequeno e o grande commercio

entre a America-Central, as Antilhas e os paizes eu-

ropeus, tivera primeiro por sede ou centro principal

a ilha da Tartaruga e recebera dos sens incorpora-

dores o noma official de GoMMUNroADE Livre do Mar

DAS Antilhas. Tinha sido fundada sobretudo para

atacar e saquear as esquadras e possessoes da Hes-
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panha que, com irresistivel e tenaz perseguigao, lo-

gr^ra expulsar de uma parte do continente e espe-

cialmente de S. Domingos, de Havana e de todo o

interior de Cuba os mesmos buchaneros (em gran-

de parte lords inglezes e fidalgos francezes que

tentavam reconstituir as fortunas dissipadas louca-

mente nas principaes capitaes das primeiras nagoes

da Europa) acabando com a vasta empresa ou mo-

nopolio d'exportagao de pelles que elles alii manti-

nham ha dezenas de annos e de que tiravam resul-

tados extraordinarios. Mas a celebre associagao so

funccionara na iiha da Tartaruga durante dois annos,

findos OS quaes passara a Margarida erigindo ahi o

povoado de Assumpgao de onde entraram a voar,

ainda mais numerosamente que no primitivo local,

aligeras e possantes como grandes aves de rapina,

as leves quilhas flibusteiras, que espumavam com in-

egualavelintrepideztodoo Mar de Garaiba, assaltando

leoninamente as frotas castelhanas, que, se riem sem-

pre eram aprisionadas em totalidade, o eram pelo

menos em parte, obrigando os demais navios a fugirem

€spavoridos para o alto mar ou para os numerosos

e labyrinthicos abrigos d'aquelle infinite crivo de

grandes e pequenas ilhas. A sociedade tivera como
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seu primeiro chefe o capitao-de-navio francez Jean

David Nau, mais conhecido pelo seu nome de guerra

l'Olonnais, por ser natural de Sables-d'Olonne, na

Vendea, homem que s6 contava como emulos em im-

petuosidade, bravura, ardis, tenacidade e audacianos

ataques navaes que emprehendia, como nos assaltos

terriveis levados 5s melhores cidades coloniaes cas-

telhanas das Antilhas, os seus dignos irmaos de fa-

^anhas Henrique John Morgan (agora com o su-

premo mando da Gommunidade), Miguel-o-Basco,

Montbars-o-Exterminador, Pedro Legrand, Francisco

Grammont e o joven commandante do Falcdo— mais

ninguemi Os Irmaos-da-Costa, nao obstante o nome

de supposta nacionalidade com que a si mesmos se

galardoavam— nome que ficou para sempre obscu-

ro— comegaram a ser desde logo universalmente co-

nhecidos pelos Fubusteiros, da palavra ingleza

fly-boat ou da franceza flibot^ ambas com o mesmo

sentido —navio que rouba ou navio ladrdo; ou ainda

do inglez (como e mais geralmente aceite) free-booter

— livre pilhagem ou roubo livre.

.

.

commandante, na vespera, muito preoccupado

com a commemoragao do grande dia, mandara pre-

parar tudo para esse fim, tendo guardado para a
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mesma occasiao festejar tambem a victoria da pri-

meira batalha naval por elle galhardamente pelejada

em aguas do Brasil. Coroaria grandiosamente esses

festejos a solemne cerimonia da legaJisag^o, perante

a Egreja e o Mundo, da sua uniao com Mercedes, a

qual devia celebrar-se d'ahi a horas, em seguida k

missa em acgao de gragas que ia ter logar, no tom-

badilho e na camara, a serenidade do ceo azul, e

do mar, e ao hybernal esplendor d'aquella linda ma-

nha.

Effectivamente, pelas 9 boras, na sala da cama-

ra, junto ao largo retabulo onde se abria o nicho da

Senhora dos Navegantes, um pequeno altar foi ar-

mado com as ornamentagoes e paramentos sagrados

tomados ao galeao. E, collocado sobre a toalha de

rendas, entre duas filas de velas accesas, o grande

Christo de prata, uma- maraviiha artistica da ourive-

saria medieval da Lusitania— o velho sacerdote ap-

pareceu, acompanhado de Affonso, envergando uma

custosa alva bordada e trazendo nas maos o calix

coberto por uma patena de damasco branco com es-

treita e rica orladura d'ouro.

Os trombeteiros de bordo, dois robustos e mo-

renos jovens venezuelanos, muito erectos nas suas
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Testes de panninho escarlate e formados k escada

que levava ao chapiteo, emboccaram entao as polidas

trombetas de metal reluzente : e um som vivo e mar-

cial irrompeu alegremente, de sob a amiira das ve-

las, indo morrer ao longe nas ondas. Entao Guilher-

me Reyd e d'Urville deixaram ci pressa o chapiteo,

onde ficou apenas o homem do governo que nao po-

dia abandonar o seu posto. Os dois pilotos penetra-

ram na camara tomando logar por detraz do com-

mandante, que ia acolytar a missa, e ao pe de quem

estava postada Mercedes, toda d'alvo, a graciosa ca-

bega envolta n'uma leve mantilha rendada de seda,

que Ihe cahia pel as costas como um pequeuo v6o de

tulle alvaQa, o rosto brandamente rosado, e os gran-

des e negros olhos formosos banhados de um fluido

ineffavel.

No seu nicho de ramagens coloridas, todas pro-

fusamente recortadas e nervuradas d'ouro, banhada

gloriosa e paradisiacamente por um amplo jorro ama-

rello e quente da luz viva do sol entrando, alegre e

faustoso, pelos vidros da gaiiita, na sua tiiumphal e

magestosa escalada ao zenith do firmamento— a

Virgem Senhora dos Navegantes faiscava toda ella

na sua densa e pesada massicez d'ouro, tendo nos
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N.

seus pequeninos labios esculpturaes e nos seus olhos

de turquezas celestes um encantador e suavissimo

sorriso edenico, que ameigava primeiro Jesus infan-

til — divino e querido filhinho que trazia estreita-

do contra o seu seio esquerdo— depois envolvia a

miniatura do pobre naviosinho em tormenta sobre

cuja mastreagao desarvorada pousava, salvadora e

milagrosa, a sua mao estendida e aberta como uma

santa palma de lyrio, sorriso que ainda depois ir-

rompia camara a fora espalhando-se, espiritual e

misericordiosissimo, por todo o casco balougante do

brigue e por todo o oceano infinito, que e o domi-

nio incomparavel d'essa augusta e amantissima Mae

dos Marinheiros. .

.

Mas OS trombeteiros deram o signal de que o

officio divino ia comegar. Immediatamente a marinha-

gem flibusteira, disposta em pelotoes desde a porta

da camara ate ao castello, ajoelhou n'um vivo tilin-

tar d'armas a que se seguiu profundo recolhimento

so cortad) pelo vago e crystalino marulho das ondas

lambendo la fora o costado em carieias espumosas e

pelo ranger secco e aspero dos mastros e da cordoa-

Iha oscillantes.

sacerdote, de pe, tomara posigao collocando-se
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bera ao centro do altar, persignando-se e fazendo a

devida reverencia. Depois, n'uma meia volta silente

em que os pes dir-se-hia nao se haverem movido,

e com um gesto moroso e tremulo, o velho capellao

Yoltou-se para a marinhagem genuflexa e para a

proa, inclinou beatificamente^^a^veneranda cabega

branca e murmurou as palavras iniciaes da missa:

— Introibo ad altare Dei. .

.

E som cavo e funebre do latim ritual, espalhan-

do-se no conves onde a brisa marinlia psalmodiava

nas enxarcias e panno, dava ao Falcdo o ar solemne

e mystico de uma estranha cathedral fluctuante que

andasse a cruzar os mares do- Novo-Mundo, ensinan-

do as gentes selvagens que o babitavam asi|tandes

e luminosas verdades da Bibiia e as subliiuidades

transcendentes do Verbo Ghristao.

A missa proseguia porem. Terminara o Prefacia,

comegara a Elevacdo.

padre punha as maos muito aivas sobre a

toalha do altar e fazendo as quatro genuflexoes er-

guia ja calix d'ouro faiscante. acolyto comegou

logo a vibrar a campainha e immediatamente a ma-

rinhagem, curvando submissamente a cabega corao

ante a apparigao do Senhor, rompeu a bater ho
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peilo com a mao direita, em pancadas rhythmadas,

n'um frouxo e leve movimento do brago encurvado.

— Domine nom sum dignus, exclamava o sacer-

dote, levando a mao ao coragao, em vagas e rapidas

punhadas. E a campainha continuava a tilintar, n'u-

ma sonoridade recolhida.

No emtanto o sol, furfurio e deslumbrante, toca-

va ja zenith vertendo os seus raios a prumo e ar-

rastando sobre as aguas, em reverbero cegante, uma

ponta do seu immenso albornoz de louro beduino do

Espago, todo tecido de malhas fulvas de fogo e vi-

drilhagoes de diamantes. De vez em quando, nos

longos e compassados balangos das bordas, nas ca-

turradas espumosas que apartavam as ondas, a sua

luz muito viva descia por entre as velas, vestindo

todo navio de pannos d'ouro fulgentes que alastra-

vam castello, o conves e o tombadilho, temperan-

do de uma esparsa mornidao confortavel a vaga ge-

lidez do ambiente em torno.

officio divino ia porem a mais de meio. Era

nas Oragoes. capellao voltava-se para a proa, para

commandante e Mercedes, para os officiaes e ma-

rinheiros, e, abrindo os bragos por momentos, lan-

^ava a tudo e a todos como uma alta bengao ungi-
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dora. Depois, unindo as maos espalmadas, baixava

OS olhos docemente, murmurando

:

— Dominus Dobisctim ...

Quando a missa findou a companha ergueu-se e

entrou a desfilar para a coberta. Mas o primeiro pi-

loto, vindo ate a porta da camara, fez um signal aos

trombeteiros que buzinaram de prompto outra or-

dem. Immediatamente os tripulantes, a voz do con-

tra-mestre, desfizeram a marcha, volvendo a primi-

tiva forma.

commandante do Falcdo^ que acabava de de-

por a campainha junto ao retabulo, acercou-se entao,

risonho e jocundo, de Mercedes e tomando-lhe a

mao eonduziu-a ate ao altar, onde o sacerdote en-

vergava ja a estola para a celebragao do consorcio

do chefe flibusteiro. Vendo o que Joao d'Urville e

Guilherme Ryd correram a reunir-se-lhes, postando-

se primeiro a esquerda de Affonso, o outro a di-

reita da moga, cada qual empunhando uma das velas

accesas do altar como paranympho dos nubentes.

E logo velho capellao, abrindo um livro sagrado,

p6z-se a recitar em voz alta o latim sonoro e severe

dos antigos textos liturgicos, consagrativos.da so-

lemne e eternal uniao dos coragoes que se amam e
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dos espiritos que commungam no mesmo ideal de

alevantamento e perfeigao humana, terminando por

uma larga synthese moral com que, em todo o orbs

catholico, a Egreja procura perennalisar indestructi-

velmente o casamento. Depois, pegando as dextras

dos noivos sobrep61-as uma a outra ficando ambas

unidas palma S palma, e envolvendo-as n'uma das

pontas da estola, como formando o lago symbolico,

pronunciou a formula ritual esponsalicia. Por fim,

pousando sobre a cabega dos conjuges, n'um rapido

gesto carinhoso, a sua mao fina e branca, disse em

Toz tremula e rouca :

— Sede felizes, meus filhosl Os vossos coragoes

acham-se, d'ora avante, unidos e abengoados para

sempre perante o Senhor!. .

.

A essas palavras Mercedes, subitamente tomada

d'emoQao e quasi a desmaiar, amparou-se ao sacer-

dote, com os olhos inundados de lagrimas, solugan-

do vivamente. E' que, n'aquelle instante de suprema

felicidade, Ihe viera a lembranga, mais enternecedo-

ra e tocantemente entao, a vene'randa imagem de

seu pae, que a adorava como louco, a quem de certo

nao tornaria a ver nunca mais, e que la fic*ira, em

Gibraltar, abandonado para sempre...
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Affonso, a quem os pilotos abragavam agora es-

treitamente, sentia-se dominado tambem por uma

grande emogao: e, decerto pela vezprimeira em sua

vida, um pranto de sincero e ideal sentimento arra-

sou-lhe OS olhos, descendo-lhe mansamente pelas fa-

(3vO • • •

Era pela urpa hora. A um e outro bordo do brigue

OS canhoes volltaram a troar, n'uma segunda salva de

saudaQoes ao grande dia festivo. Pelos pavezes alQa-

dos e alto dos mastareos os galhardetes e bandei-

ras bulhavam e palpitavam mais intensamente entao

^ fresca brisa marinha, lembrando, na profusao de

suas cores e de seus angulosos feitios, um estranho

bando de borboletas colossaes que houvesse invadi-

do de repente o navio, emmaranhando-se e prenden-

se inesperadamente as largas malhas escuras da cor-

doalha erguida e que anciasse agora, loucamente,

por se desprender d'aquella triste prisao sobre o pe-

la go e demandar alegremente as planuras risonhas

e doces dos campos floridos. Os trombeteiros leva-

ram a bocca, outra vez, os seus longos cornetins de

latao^e um hymno enthusiastico e triumphal, de

inebriante alacridade guerreira, elevou-se e ficou a

echoar e a rolar longamente, nostalgicamente, por

J
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€ntre as velas e cabos, sobre o vago marulhar bo-

nangoso das ondas espumando junto ao costado do

brigue, e sobre os desertos pciramos oceanicos at6

A oria nevoenta do horisonte longinquo.

Outra vez entao, fartamente, o rhum forte da Ja-

maica e a aguardente do Brasil ferveram nos piica-

ros de pau, la para os recantos da proa e sobre o

^astello do Falcdo, onde uma plebea e grossa alga-

2arra de jubilo estourava festinante. E a re, entre os

ornatos recobertos de galhardetes e bandeiras do

elevado chapiteo, a sombra da vela grande, os velhos

vinhos deliciosos de Xerez e de Malaga, da Martini-

ca e de Alicante, em honra nao so ao anniversario

da Communidade mas a Affonso e a Esposa, de novo

gloriosa e prazerosamente espumavam, transbordan-

do as tagas d'ouro. .

.

A noite, quando a lua surgiu no horisonte, a il-

luminar a infinita abobada azul-escura do ceo com

a sua luz de leite e neve, um fluido de etheral poesia

comegou de rolar sobre as ondas, envolvendo encan-

tadoramente o brigue, cujos mastros oscillando no

alto abriam os bragos gigantescos das vergas para

as velas amorosas, que os enlagavam como noivas.

A marinhagem saudosa, fundamente saturada do vivo
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esplendor do Espago, rompeu melancolicamente a

cantar

:

La noohe hermosa se viene,

La noche hermosa se va,

Y nos otros nos iremos

Y no volveremos mas

!

Affonso e Mercedes, que aquella hora vinham

subindo da camara n'um enlaQamento e n'uma idea-

lidade, pararam um instante nos degraus da escada

que levava ao tombadilho, embevecidos de repente

pelo doce canto da maruja. Depois foram encostar-se

A balaustrada de bombordo, sob as gaveas claras. E

longo tempo alii ficaram aconchegados docemente, a

contemplar o immenso zaimph luminoso da lua co-

brindo tudo com as suas malhas de prata.

10



V



xm

A.pos
mais treze dias de bonangosa viagem,

utilisados em grande parte na pesca abun-

dante para se renovarem as provisoes de bor-

do, novamente reappareceu a proa, como n'uma tela

gigantesca, o branco pennacho de nuvens que paira

perpetuamente sobre os altos cumes erigados da

Trindade. navio puxava rijo a um largo, afim de

alcangar com a maior rapidez o littoral surgindo ja,

lentamente, por entre a rebentagao alvacenta. Ac

longe, a Bahia-de-Sueste, meio em calma sob o nor-

te que soprava, refulgia intensamente a luz faiscante

do sol inundando tudo d'ouro.

commandante flibusteiro lembrou-se entao de

s altar n'aquelle ponto com uma escolta de marinhei-
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ros, seguindo d'alli com Mercedes para o Porto-de-

Leste por uma esi)ecie de caminho que descobrira

n'uma das ultimas exploragoes realizadas antes de

partir para aquelle cruzeiro. Assim o Falcdo reno-

varia alii mesmo a aguada dos tanques para a via-

gem do Prata, desde muito planeada e que devia

realisar-se dentro de seis dias, apenas se fizesse o

desembarque do carregamento tornado ao galeao lu-

sitano e se recorressem o casco e apparelho. Seme-

Ihante viagem era de toda a urgencia visto suppor

andarem ja n'essas alturas as naus hespanholas de

torna-viagem ao Peru e ao Chile. Depois aproveita-

ria tambem o bello dia d'inverno para mostrar a

Mercedes os aspectos e scenographias estranhas d'a-

quella ilha vulcanica. E consultando a respeito a moga,

que vinha a seu lado no tombadilho, mandou fazer

proa a ponta-norte da Bahia-de-Sueste, onde se ele-

vava nitidamente contra a massa sobreposta de ba-

saltos escuros o rochedo vermelho do Monumento

que, como um bloco poderoso e phantastico, domina

todo esse lado da costa.

Em pouco brigue ancorava e dadas as ordens

para que, feita a aguada, seguisse direito a enseada

do Entreposto, Affonso e Mercedes, acompanhados
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de um pelotao de doze homens, saltaram para a lan-

cha que fora arriada e immediatamente zarpara em

direitura a praia. A poucas bragas de distancia o ca-

pitao, no interesse em que estava de mostrar a es-

posa todas as curiosidades d'aquella parte da Trin-

dade, mandou que o batel rumasse para o sitio das

Grandes-Crateras onde se observava distinctamente,

aberto na rocha viva, o vasto tunnel carregado de sta-

lactites e coberto de placas negras e rubras, cujo

aspecto interior dava uma impressao allucinante. Nem

a Edade-Media, nas suas estranhezas e pesadellos do

Inferno, sonhara jamais tao completa mise-en-sc6ne.

mar encapellado e horroroso, reboando na immen-

sa caverna, bramando, estrondando em mil trovoes,

exhibia um espectaculo formidavel, sobrenatural,

Inaudito. Havia, sob a arcaria cyclopica secularmen-

te cavada pelas ondas, como um delirio dos elemen-

tos em terrivel conflagragao. .

.

Em presenga de um tal quadro Mercedes empal-

lideceu de repente, agarrando-se nervosamente a Af-

fonso que ordenou o batel fosse abicar ao fundo da

enseada, n'um ponto da costa onde branquejava uma

minuscula faxa de areias. Ahi desembarcaram ambos

seguidos pela escolta de flibusteiros, entrando a su-

";5*,<ts*ltjc^i-5ap>,^fe-~-
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bir as primeiras rochas accessiveis da especie de es-

trada que levava ao Entreposto.

Entao, como se a ilha lendaria Ihes quizesse

proporcionar scenas contrastantes, depararam, logo

adiante, com estreitas planicies e valles em que a

relva, m.acia e virginal, revestia tudo como um vasto

6 primoroso tapete dos Gobelinos. Florestas de aca-

cias, delicadas como vegetagoes ornamentaes de jar-

dim, estendiam-se pelas encostas, rivalisando em

belleza com as corbeilles e bouquets de lindos foetos

verdejantes e arbustos de folhas a rendas e crivos.

Subitamente, quasi sem transigoes que neutralizas-

sem esta paisagem idyllica e gracil, n'uma volta de

quebrada de onde se avistavam de relance nesgas

reluzentes de mar, penhascos enormes, de um negror

de carvao de pedra, amontoavam-se em chaos, ao

acaso, a um e outro lado do caminho, como lavas

remotas que eram de passadas erupgoes. E por toda

€ssa zona sinistra de Averno a inaudita, desordena-

da e terrivel scenographia de formagao plutonica, a que

forraidandas forgas geologicas haviam dado um aspe-

<ito branco e brutal, jamais visto, de violencia e terror.

Mercedes, muito impressionada em meio d'essa

paizagem dantesca, animada tao somente por uma
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miserrima fSuna de dues ou tres especies de amphi-

bios e aves aquaticas, e fatigada ja do accidentado

inconcebivel e unico de todo o terreno por onde pi-

sava, quasi nao podia caminhar, sobretudo nos pon-

tos em que as anfractuosidades e grotas a obrigavam

a uma verdadeira danga de saltos continues e ate

arriscados, nao so para avangar de pedra em pedra

como para fugir cis numerosas e monstruosas fileiras

de tartarugas e caranguejos que agora surgiam de

toda a parte, e as quaes a guarnigao flibusteira, se-

guindo a vanguarda, ia repellindo e devastando a

golpes de chugo e langa. Affonso tomou-a entao nos

bragos e carregou-a como uma creanga . .

.

Duas boras apos chegavam todos ao planalto do

outeiro do Porto-de-Leste, em cujo local, fechado por

um semi-circulo de altos penedos, se elevavam jk,

acabados na sua construcgao, a casa do governo e os

quatro galpoes do Entreposto.

Ao avistar o chefe flibusteiro, o mestre-de-obras,

com seu pessoal, prorompeu em vivas, que eram

correspondidos enthusiasticamente pel a escolta, e

adiantando-se foi recebel-o com todas as continen-

cias e honras, passando logo depois a narrar-lhe as

occorrencias havidas durante a ausencia do Falcdo.
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N'esse instante, fazendo a volta da enseada e fer-

rando velas, o brigue langava ferro no ancoradouro

em frente a pequeoa praia para onde dava a gran-

de galeria subterranea cujas obras estavam a con-

cluir-se.

Gonforme as ordens de Affonso, Joao d'Urville

mandou logo abrir escotilhas e arriar as lanchas

dando principio a descarga, afim de que o navio, ao

outro dia, pela tarde, fluctuasse mais leve, para se

examinar a querena, a mastreagao e o cintado, e so-

bretudo este porque, nao obstante as grossas defen-

sas de cabos, muito soffrera na abordagem, em o

combate com a nau portugueza.

Garregados os primeiros bateis, que iam abicar

entre pedras, a entrada da galeria, perfeitamente dis-

farQada no accidentado- da costa e cuja abobada se

abria na densa massa argillosa do outeiro, a mari-

nhagem comegou de arrumar os preciosos caixotes

d'ouro amoedado e em barra, mas de modo que se

nao pudesse confundir uma especie com outra. Todo

esse trabalho era feito no subterraneo, a luz de gros-

sos archotes de breu agitando-se no escuro como 1am-

padas de mineiros.

Effectivamente, no outro dia a tarde, a descarga
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terminava, passando os tripulantes do Falcdo a occu-

parem-se exclusivamente com os servigos de bordo e

OS aprestos do proximo cruzeiro ao Prata. .

.

Quatro dias depois, um domingo e dia de Sant'-

Anna, o chefe flibusteiro mandando desembarcar a

guarnigao e reunindo um grande prestito, armado e

aguerrido como para um combate, tendo a frente

frei Angelo (tal se chamava o sacerdote aprisionado a

bordo do galeao) levando todos os paramentos para

officio da missa,— p6z-se a caminho do cimo d'um

monte de rocha que ficava ao fundo do Entreposto e

onde mestre do pessoal deixado na ilha dizia ter

encontrado uma grande cruz de pedra com uma longa

inscripgao. cortejo caminhava entoando preces e

canticos, ora pisando curtas nodoas de terra vegetal

cobertas de ligeiros gramados e pequenas moitas de

arbustos, ora galgando superposigoes cahoticas de

penedos que difficultavam e demoravam considera-

velmente a avangada para o alto. Entretanto, duas

horas depois, sobre uma alta rocha corcovada e re-

vestida no viso de gravatas, orchidias e lichens en-

trelagados a densa e vasta trama jnextricavel de ou-

tros vegetaes rasteiros, de uma altitude d'onde se

dominava toda a planura sem fim do oceano, uma
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grande cruz negra appareceu abrindo os largos bra-

kes poderosos sob o velario azul d'amplidao. Era

toda construida de grossos blocos faceados de pedra,

unidos per fortes pregaduras de cobre soldadas a es-

tanho, e achava-se rijamente encravada entre uma

fenda granitica que os foetos bastamente fechavam

com verde bordado miudinho da sua folhagem ar-

tistica. E desde o tope ao supedaneo, afundado ja

na verdura, alastrava-se pelos amplos hragos gigan-

tescos seguinte expressivo letreiro, em grandes ca-

racteres de bronze e n'um portuguez antigo:
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1506

Em NOME d'el-Rei D. Manuel

E DE

Nosso Senhor Jesus Christo

Eu

Tristao da Cunha, Gapitao-,M6r da Real frota

LUSITANA QUE SEGUE PARA A InDIA

EM EXPLORAQOES OCBANICAS

E

EM SOCCORRO

DE

D. Francisco d'Almeida

MANDEI LEVANTAR

ESTE

Santo Padrao

PARA d'ESTE MODO ASSEGURAR

. . COMO DE RIGOROSA LeI E DiREITO

A

POSSE d'bsta Ilha

PARA

A COROA POKTUGUEZA

DBVENDO RESPEITAL-A E HAVEL-A COMO TAL

TODOS

OS

NaVEGANTBS, E OUTROS QUE AQUI SURGIREM,

B DESEMBARCAREM, E FIZEREM AGUADA,

PERTENCENTES AS DEMAIS NaQOES

DO

Orbs

assim amigas como inimigas.
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Affonso e os officiaes, n'uma profunda admiragao

pelos estrondosos feitos e descobrimentos maritimos

dos Portuguezes, entraram a examinar minuciosa-

mente o colossal Padrao que nao sabiam bem como

pudera ter sido alii fabricado e plantado por Tristao

da Gunha.

Frei Angelo approximou-se entao da Cruz, a ca-

bega curvada, os olhos baixos no chao, ajoelhando e

murmurando uma prece. commandante e os pilo-

tos, como OS demais flibusteiros, imitaram-no logo,

n'um profundo silencio, so cortado pela grossa tuba

sonorosa do Oceano espumando e rugindo, na^sua

lucta titanica e incoercivel, contra os costoes aolonge.

E, langada a alva toalha de renda como os demais

objectos do culto sobre uma das pedras que cerca-

vam augusto Symbolo Christao, o sacerdote deu

comego ao officio divino n'uma solemnidade k que

aquella estranha natureza vulcanica dir-se-hia em-

prestar um aspecto sobrenatural e phantaslico, ape-

zar do esplendor do sol d'inverno jorrando profusa-

mente do Asul n'uma poeirada de luz morna, fulva,

palpitante.

Depois, antes de comegar a retirada para as ha-

bitagoes do Entreposto, o velho padre ent6ou ainda,
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A v6z alta e em coro, juntamente com o chefe flibus-

teiro e os marinheiros presentes, o antigo e solemnis-

simo Hymno a Cruz do tempo de Godofredo de Bu-

Ihoes e cujo expressive estribilho reboava melancoli-

ca 6 devotamente sobre os negros pincaros rochosos

recortados em ponta

:

i

Salv^ ! Cruz immaculada,

Bello e sagrado pendSo

D'esta bemdita Cruzada

Pela nossa salva^ao

!
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Ao outro dia, attestada a aguada e dadas todas

as providencias para o caso possivel do ap-

parecimento de alguma frota portugueza en-

viada a vindicar o combate de Santos durante o novo

cruzeiro, o brigue levantou ferro, por uma noite de

plenilunio, deixando a afastar-se a popa os roche-

dos negros da Tiindade e a perpetua espumarada

bramante da sua costa bravia.

Mercedes ja se afizera a vida de bordo. Vivos to-

ques de saude, d'essa plena saude que da o oceano,

avivavam-lhe docemente o rosado leve das faces ve-

ludosas e delicadas, de um moreno de jambo. Com

esses tons ineffaveis de vida, toda a sua physionomia

adquirira tambem a particular mas caracteristica ex-
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pressao de ternura languida que e como um veo

siibtilissimo denunciando os primeiros movimentos

reconditos da maternidade. Por isso, agora, Affonso

sentia por ella mais que os ardores de uma paixao,

mais que os impulsos de um grande affecto sincero

— a adoragao serena e convicta de um mystico ante

uma Imagem divina. Parecia-lhe ate que na pessoa

d'ella uma transfiguragao occorrera, e que ella era

uma outra Mercedes, vista agora pela primeira vez,

bem differente de certo d'aquella a quem votava im-

menso amor desde a infancia! Ella propria, que con-

servara por muito tempo a emogao da noite inolvi-

davel em que fora arrebatada do lar paterno para

bordo d'aquelle navio, \1a ja recuado, como para um

passado longinquo e quasi extincto, o estranho acon-

tecimento, sentindo-se presentemente n'uma existen-

cia feliz, posto que aventurosa e agitada ainda. En-

tretanto, no comego, que de vezes o capitao flibustei-

ro nao a encontrara chorando no camarim I Interroga-

va-a entao sobre o motivo do seu pranto e obtinha

d'ella tao somente respostas vagas, evasivas, descul-

pas de medo do mar e de molestias que podiam so-

brevir-lhe alii, longe de terra e de todos os recur-

sos. Mas elle plenamente sabia que essa nao era a

J
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verdade, attribuindo aquellas tristezas ao abalo ex-

traordinario produzido pelas agitagoes do meio rude

e singular de bordo sobre uma vida mansa e calma

de moQa. Nao raro a surprehendera, n'essas occa-

sioes, a prbnunciar, em sonhos, palavras exprimin-

do ideas pavorosas, que a faziam geraer, gritar, sa-

cudir convulsamente os membros como para fugir a

perigos imminentes: e tudo isso de tal modo que o

obrigava a acordal-a, tomal-a nos bragos e serenal-a

com carinhos... Actualmente, porem, semelhantes

cousas haviam cessado. A Natureza pronunciara uma

palavra de confidencia a mulher, ja mae, e esse verbo

mysterioso e augusto pacificara o tumultuar de pen-

samentos da joven esposa. Um interesse supremo—
da perpetuagao da especie— tinha lancado a sua

esperanga solemne. E assim o destino unico da filha

de D. Luiz de Lara se fixara, sem relagao quasi com

passado perdido. Agora, por isso, comegava ella

de ligar todo o ioteresse as cousas de bordo, acom-

panhando Affonso nos longos quartos sobre o tomba-

dilho, mesmo nas occasioes de borrascas, ou seguin-

do-o na factura dos calculos da navegagao, dos ru-

mos, da direcgao das correntes, de tudo. .

.

Emtanto, havia cerca de um mez que o Falcdo ve-

il

'C;'
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lejava para o sudoeste, montando ja as alturas do

cabo Santa Maria.

Raiava a manlia de um dia sombrio e cinzeiro

promettendo tormenta, quando de bordo se avistou

uma goleta pairando-ao longe, como uma gaivota

sobre as ondas. brigue, arvorando a bandeira hes-

panhola, approximou-se, n'uma bordada, da peque-

na embarcagao. E arriada uma das lanchas que sin-

grou rapida para ella, um punhado de flibusteiros

galgou-lhe o conves cahindo inopinadamente entre os

tripulantes.

Joao d'Urville, que commandava o assalto, inter-

rogou entao os oito homens da goleta, os quaes Ihe

informaram que vinham da pesca no alto mar. Ha-

via cinco dias que andavam a rolar com ventos con-

trarios em demanda das Flores, isto devido a lesta-

da que cahira, uma madrugrada, com grande nevo-

eiro impellindo-os para o sul, ate k Patagonia onde se

viram quasi perdidos durante tres noites. Mas o tem-

po amainara na vespera, e elles alii iam para a Cis-

platina.

Mandado o mestre da goleta a presenga de Af-

fonso, perguntou-lhe este se avistara acaso a frota

castelhana de torna-viagem do Pacifico. homem

:iJ^*



BRIGUE FLIBUSTEIRO 163

respondeu-lhe que a deixara capeando, com a lesta-

da dura, algumas milhas ao sul da bahia Blanca.

Compunha-se a armada de tres navios— dous galeoes

e um bergantim redondo. Os galeoes vinham muito

mettidos e, posto nao trouxessem arvorados os pen-

does, Ihes parecera as costumadas naus de Hespa-

nha procedentes da contra-costa carregadas d'ouro...

Substituida a tripulagao da goleta, que ficava

agora sob o commando do primeiro piloto, duas bom-

bardeiras e quatro falconetes portuguezes tornados

no combate de Santos, foram n'ella montados ao con-

ves e as bordas. E como os prisioneiros impetrassem

do chefe flibusteiro a graga de voltarem a patria, elle,

n'um d'esses impetos de magnanimidade que o leva-

vam as vezes a perdoar os vencidos quando estes se

Ihe entregavam sem resistencia, ordenou a d'Urville

largasse immediatamente, na goleta, para o littoral,

desembarcando-os, a todos, em Maldonado ou no

cabo Castilhos.

Prestamente, entao, o esguio casco apparelhado

a hiate, aproando para oeste, cambou os latinos e

largou a bolina afastando-se para alem, para a barra

recortada da costa velada de uma nevoa de cinza . .

.

Ao outro dia, o commandante flibusteiro, apro-
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veitando o banzeiro de vagas que ainda reinava para

experimentar a goleta em manobras de guerra, oc-

cupou-se, de manha k tarde, em constantes exercicios

de artilheria, abordagem e assaltos entre os dous

navios. A' noite entrou a puxar todo para o sul, afim

de virar pela madrugada sobre o cabo Santo Anto-

nio, a entrada do grande estuario platino.

Avistado o bravio promontorio, como a frota cas-

telhana nao apparecesse ainda, o Falcdo, velas bran-

cas abertas e seguido da goleta, como um enorme e

estranho albatroz seguido d'uma gaivota, p6z-se a

cruzar ameagadoramente k bocca do largo rio. E so

se amarava quando o pampeiro rugia e o horisonte

d'essas latitudes, negro e cheio de bulcoes no inver-

no, se vincava n'um cordao livido e sinistro, k si-

Ihueta instantanea e riitila dos relampagos e ao tu-

multuar do oceano espumante sublevado pelo cyclo-

ne. .

.
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D-ois dias e duas noites iam ja consumidos,

em bordadas incessantes para terra e para

largo, junto ao cabo Santo Antonio. ho-

risonte continuava torvo e carregado como no come-

QO da semana. Mas, ao amanhecer do terceiro dia, o

ceo volveu a clarear, descobrindo inteiramente todo

quadrante de sul, onde se nao avistava entretanto

uma vela.

Affonso, que estava ao pe do leme e examinava

a atmosphera e o oceano, como conhecedor d'aquel-

las latitudes por elle duas vezes sulcadas no inverno

anterior, franziu o sobr'olho a limpidez subita da

manha e, n'uma desconfianga de profissional experi-

mentado, voltando-se para o segundo piloto que esta-

va a seu lado, disse

:
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— A frota hespanhola nao apparece ainda, e o

pampeiro esta a pintar. D'aqui a momentos temos de

passal-as boas. .

.

Effectivamente, desde a meia-noite que o baro-

metro baixava comegando agora de subir lentamente,

e vento, que soprava de nornordeste, remonUra ao

norte, com signaes de apontar de repente a oeste.

brigue, que tinha a amura por boreste, cam-

bou-a logo e deitou-se todo ao mar, para fugir a

costa rasa e poder aguentar a tormenta. A goleta,

alem, a uma milha distante, langou-se no mesmo

rumo, tao aligera e leve que dir-se-hia mal rogava a

crista alta das vagas, onde os seus brancos latinos

palpitavam e voavam semelhantes as azas de uma

procellaria gigantesca.

A esse tempo, como por encanto, o vento do

norte calmara. Para os lados de terra, a atmosphera

principiou de ennegrecer ameagadoramente, cobrin-

do-se de nuvens espessas avangando de oeste e en-

noitando lugubremente o horisonte, cortado ja de

relampagos abrindo-se de quando em quando em

finos zig-zags vermelhos. Todo o ar, de um azul-

ferrete sinistro, fazia diminuir singularmente as dis-

iancias, como se quizesse estreitar a goleta e o brigue
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n'um circulo dantesco. E o mar e o ceo, cheios d'essa

serenidade profunda e caracteristica que precede

sempre o pampeiro, impunham a tudo urn silencio,

apavorando a alma maruja, enchendo-a de um pesa-

dello. Em pouco, um uivo terrivel, satanico, estalou

no ar: e o vendaval arrasador e tremendo estourou

sobre as aguas, erguendo vagalhoes colossaes que

ondulavam e fremiam espumosamente^, como grandes

montanhas liquidas.

Falcao e a companheira, /Com o panno rizado

e a capa fugiam agora mais furiosamente para o largo,

arripiados, desmantellados nas suas azas de lona,

como grandes passaros marinhos as rajadas formidan-

das do cyclone. Durante tres dias assim vogaram, em

meio ao turbilhao, sobre os escarceos bramantes. A
chuva diluvial encobria tudo com os seus grossos

nevoeiros, e o oceano em torno parecia sublevado pelas

agitaQoes geologicas dos primeiros tempos do Globo...

Ao alvorar do quarto dia, porem, o vento fixou-

se ao sueste, e, descerrados os immensos nevoeiros

que tudo encobriam sob as suas grossas pastas par-

dacentas, mar e ceo appareceram, radiantes, banha-

dos do sol glorioso.

Mercedes, que durante a borrasca nao arredara
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pe do cnmarim, subiu immediatamente para a tolda

onde Affonso a esperava sorrindo, atacado n'uma

longa japoiia impermeavel e aiiida metlido nas suas

grossas botas d'agua, o largo sucste a cabega. Era

para ella a primeira vez, depois que embarcara, que

brigue apaiihava urn pampeiro tornado logo em

lestada. Tivera sempre grande medo do mar e ate

a memoravel e agitadissima noite— de vez em quan-

do iiitimameiite relembrada com emogao— em que

Affonso a arrebatara do solar, jamais conhecera o

oceano, a nao ser em pequenos passeios de escaler,

uma ou outra vez, pel as aguas espelhadas da rade

de Gibraltar, no manso lago de Maracaybo. Fora pop

esse motivo que o pae renunciara voltar a Hespanha,

como era seu desejo, logo apos ao fallecimento da

esposa. Mai sabia entao Mercedes que, alguns annos

depois, a sua paixao por aquelle que era agora seu

marido, a levaria a viver em longas e constantes via-

gens, dentro de um fragil casco de navio, sobre as

ondas revoltas do Atlantico. E agora, passada a tor-

menta, curiosa de contemplar o oceano, correu a

amurada debrugando-se aos balaustres. Quedou-se

ahi muito tempo a ver as vagas rolarem, ainda com

Yivo atropello e coroadas d'altas cristas d'espumas,
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na infmita immensidade liquida. E sorria alegremen-

te, OS negros olhos ineffaveis perdidos alem, na linha

erma e saudosa do horisonte onde as nuveDS que,

como tetricos sudarios se haviam adensado pavoro-

samente em ,torno a goleta e ao Falcdo durante o

tempo do cyclone, revestiam, ao momento presente,

OS rosadaS esplendidos que ora Ihe davam os primei-

ros claroes do sol nascente.

Pelos calculos do chefe e de sens immediatos o

brigue e a goleta deviam achar-se mais ou menos a

oitenta milhas da costa, e como o vento era a um
largo, soltaram todo o panno, puxando vigorosamen-

te para o estuario do Prata. Entao, as duas quilhas

flibusteiras, como duas grandes aves marinhas, ga-

veas e latinos inflados, inclinaram submissaraente as

bordas ao vento propicio, voando velozmente nas

vagas. Todo o dia assim correram. A' noite, como

estavam muito ao sul, guinaram ao noroeste sob a

alta abobada do firmamento feericamente recamada

de flammejantes, tremeluzentes rosarios d'astros. E

ao festivo alvorecer da manha seguinte cambaram

amiira para oeste onde, ao surgir radiantissimo e

magnificente do sol, o littoral se mostrou n'uma vasta

linha azulada correndo do nordeste ao sudoeste.
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Outra vez, o cabo Santo Antonio foi perfeitamenr

te marcado na sua lingua de areias; e os dois na-

vies entraram a pairar sobre velas em observagao

as aguas, occupando-se a maior parte da guarniQao

em experimentar e accionar a artilheria. E mais um

dia se passou sem que fosse vista a armada hespa-

nhola. Mas no outro dia — bello dia radiante e sem

nuvens—comegaram fmalmente de assomarno hori-

sonte, ao sul, tres pequenas manchas brancas que

immediatamente se reconheceu serem as velas ini-

migas. Os gageiros que primeiro as avistaram dos

topes dos mastareos e dos cestos-de-gavea, gritaram

rijo para a popa :

— Uma frota a vista ! Duas naus e um bergan-

tim. . . E maream para ca a todo o pannol . .

.

commandante flibusteiro mandou logo nimar

ao sul fazendo signal a goleta para que o seguisse,

emquanto ao castello e as bordas de ambas estas

embarcagoes a marinhagem alerta, sempre sofrega

de combate e pilhagem, se agitava ja no alvorogo e

no arrebatamento da primeira investida.

Mas Reyd, a uma ordem de Affonso, chamou ma-

rujos a postos, mandando igar a bandeira de Gastel-

la e mascarar as baterias. E o pavilhao escarlate e
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ouro que, com o pavilhao azul e branco das Quinas,

dominava ainda gloriosa e universalmente os Mares,

tremulou quasi ao mesmo tempo na alta carangueja

do brigue e a mezena da goleta. Quando os cascos

llibusteiros chegaram mais ou menos a seis milhas

da frota hespanhola, de bordo de uma das naus

d'esta, como de costume, os chamaram a falla. Obe-

decendo de prompto, brigue e goleta orgaram para

inimigo com as amiiras a beijar. Ja ao conves e

coberta de ambos a artilheria, de antemao bem dis-

posta e guarnecida, era convenientemente conteirada

para as primeiras bombardadas. E assim, apenas o

Falcdo teve ao alcance de tiro o galeao capitanea

que era o navio-testa, despejou-lhe as bombardas e

bergos n'uma so canhonada, ao mesmo tempo que

d'Urville, na goleta, investia como um raio a outra

nau, que pairava a milha e meia somente, tendo

muito distanciado pela popa o bergantim-redondo

que, desgarrado da esquadra desde a vespera a noite,

velejava agora velozmente para vante.

No emtanto, a tolda e conves da capitanea hespa-

nhola, onde a guarnigao se apinhava, o imprevisto

do ataque inimigo levara tamanha confusao e pani-

co que a maior parte dos tripulantes correra a occul-
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tar-se nos castellos e cobertas, sob o ruir esmaga-

dor do mastro-grande que uma bala derrubara. Mas

seu commandante em chefe— urn velho almirante

veterano de batalha das Dunas e da tomada de Grave-

lina e Dunquerque— de pe sobre o chapiteo, ceixado da

officialidade, reconhecendo que os dois pequenos na-

vies aggressores iiao eram da sua nacionalidade, nem

portuguezes como Ihes parecera a principio, mas fli-

busteiros, pois que claramente pertenciam a esses De-

monios do Mar, nome por que taes corsarios eram

conhecidos iia Hespanha ; o commandante em chefe,

concitando leoninamente a sua gente a resistencia

suprema embora houvessem de perecer todos, ener-

gicamente procurava ganhar barlavento ao brigue

inimigo para Ihe despejar em cima os seus sessenta

canhoes. galeao porem, totalmente atravancado no

conves e amuradas pelo panno, mastareos, vergas e

cabos do mastro quebrado, e com cerca de trinta

homens mortos e muitos mais feridos, mentiu abso-

lutamente a manobra e ficou a boiar, inutil, inerte,

desarvorado, vencido.

Affonso que, empenhado o combate, se transfigu-

rava n'um terrivel demonio, ubiquo e poderosamente

ardiloso, dominando tudo genialmente, vendo que o

'^^
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navio-chefe castelhano nada mais poderia fazer feri-

do de morte como estava, mandou arriar presta-

mente um batel, logo guarnecido por vinte homens

bem armados, e determinou a Reyd largasse a as-

saltar e tomar o galeao em desastre ; e como, ao ins-

tante, d'Urville, com o seu -^admiravel denodo, ja

houvesse abordado a outra ndu invadindo-a com um
pujante pelotao de marinheiros,— atirou-se elle,

commandante, n'uma bordada vehemente contra o

bergantim que, alcangado e posto a sotavento, foi

matralhado em cheio.

capitao do bergantim repostou-lhe em seguida,

dando o bordo e despejando toda a pequena e grossa

artilheria. E o combate eng^jou-se, formidando, entre

€stes dois navios. .

.

A bordo do Falcdo, agora, as balas choviam

n'uma nuvem d'estilhagos d'elos de correntes, pre-

gos e miudinhos fragmentos de ferro. As bordas-

falsas foram para logo varadas tendo, em certos

pontes, a mesa das malaquetas e corrimaos partidos.

E por toda a parte, de popa a proa, corpos esten-

didos no meio de grossas pogas de sangue manchando

tragicamente de rubro as amuradas e os trincanizes.

Mercedes, que desde o comego do ataque reco-
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Ihera a camara em companhia de frei Angelo, ajoe-

Ihada com elle ante a imagem da Sephora dos Na-

vegantes resplandecendo a luz froaxa da grande 1am-

pada de prata no seu nicho de ramagens fileteadas

d'ouro, acompanhava, nervosa e tremulamente, as

preces entoadas em voz alta pelo sacerdote para a

cessagao do combate. E era assim que, por vezes, o

murmurio triste e implorativo das oragoes escapan-

do-se pelas frinchas e vigias, vinha casar-se vaga-

mente, no conves e na tolda, aos plangentes gemi-

dos dos feridos e ao desolante estertor dos moribun-

dos, em meio ao horrisono trovejar da artilheria e

ao rumor dos balangos sacudindo de tal modo o na-

vio que este dir-se-hia estar prestes a submergir-se...

Mas de parte a parte ainda a lucta recrudescia,

no estampido continue das bombardas cruzando-se

entre os dois brigues : novellos de fumo alvadio flu-

ctuavam em torno occultando as perspectivas e os

cascos imigos que se procuravam raivosamente, em

manobras segaidas, descarregando as boccas-de-fogo

ja a bem dizer ao acaso, ^s apalpadellas, ^s cegas,

apenas na direcgao presumida. E a batalha prolon-

gava-se, ainda meio indecisa . .

.

Affonso entao, enfurecido pelas grandes perdas
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e estragos recebidos e pel a tenaz resistencia inimi-

ga, resolveu tentar um golpe supremo contra o ber-

gantim, embora arriscando consideravelmente o bri-

gue; e, fazendo evoluir o Falcdo n'uma manobra su-

bita e violenta, fendeu vivo sobre o outro enfiando-

Ihe guFupes entre a enxarcia de proa. Acto conti-

nuo, a frente de um pelotao de flibusteiros, saltou-

Ihe ao conves, levando tudo por diante como uma

avalanche irresistivel.

capitao hespanhol, que esperava ja a aborda-

gem, correu a contrastal-a com todos os sens, a ar-

ma branca e a fuzil. E fechou-se encarnigadissima

lucta peito a peito, ao sinistro faiscar e tinir das ma-

chadinhas e langas, ao fremente e continue espocar

das espingardas e pistolas, no meio do torvelinhoso

e vandavalesco sabbath de corpos entrechocando-se

e cahindo sobre o conves e contra as amuradas. Mas

a esmagadora furia flibusteira era insuperavel e a

guarnigao do bergantim foi, afinal, obrigada a aban-

donar tudo em cima e barafustar, pelas escotilhas,

^
para o porao e cobertas. Ahi entao, como nas bate-

rias, uma tremenda chacina entrou a devastar feroz-

mente a brava mas infeliz marinhagem adversa, jun-

cando tudo de cadaveres como n'uma hecatombe

*
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monstruosa ou n'um terrivel cataclysmo. Momentos

depois Affonso, apenas com meia-duzia de homens,

pois OS demais haviam perecido ja, resurgiu na tol-

da, gesto inflammado e desvairado ainda do calor

da refrega, as vestes em desalinho, as pennas do

gorro quebradas, as maos e a espada embebidas em

sangue, bradando n'um triumpho sinistro

:

— Viva a gloriosa Gommunidade do Mar das An-

tilhas! Viva o Entreposto da Trindade! Vivam os

heroes do combate de Santos e das aguas platinas!...

Os seis marujos que o seguiam, tintos tambem

de sangue, os uniformes em desordem, o olhar louco

de assassinos, repetiam em coro os mesmos vivas,

n'uma grita atroadora.

E logo do Falcdo, que s& desprendera do bergan-

tim com o gurupes despedagado, os estaes correspon-

dentes rojando soltos nas ondas e a roda-de-proa

cheia de avarias—um batel largou a toda forga de

remos a tomar o commandante flibusteiro e a sua

gente a bordo da quilha vencida ...

Ja a esse tempo os dois pilotos, com os galeoes e

toda a maruja que os tripulava apresados, rumavam

ao encontro do brigue—um no seu batel de dez

remos, o outro na sua goleta veleira.
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Rapidamente distribuida uma forga flibusteira

pelas duas naus, cujo almirante e officialidade sobre-

viventes se haviam submettido arriando bandeiras,

Affonso, outra vez sobre o chapiteo do Fakao, man-
dou estaiar o mastro de proa contra o moliiiete e,

improvisando um comboio com os quatro cascos como
estavam, largou velas para o norte em demanda do

Entreposto. .

.

Cerrara a noite densamente, desdobrando no alto

azul muito limpido. do Espago, sobre a infmita pla-

nura oceanica, o seu immenso e praleado velario de

€strellas, onde se destacavam nitidamente as impo-

nentes constellacoes do Cruzeiro e do Scorpiao. Uma
grande melancolia pesava, com a treva, sobre a alma

esmagada de vencidos e vencedores— de uns pela

humilliante posigao de prisioneiros a que se Yiam re-

duzidos, de outros porque aquella victoria custara

dezenas e dezenas de vidas. Em todos os navios a

marinhagem, repousando ao castello ou debrugada nas

bordas, emquanto os feridos gemiam tristemente nas

cobertas sob as amputagoes e curativos que Ihes fa-

ziam OS cirurgioes e enfermeiros castelhanos, chora-

vam piedosamente os numerosos camaradas mortos.

E a popa do Falcao, tendo Mercedes a seu lado, o

12
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proprio chefe flibusteiro, apezar do seu rijido e infle-

xivel temperamento ja tao longamente afeito a truci-

dagao e k chacina, experimentava tambem uma vaga

amargura e tristeza, principalmente agora que, para

re muitas milhas, ao vento fresco que comegava a

soprar de sueste, urn incendio se erguera a bordo do-

pobre casco abandonado do bergantim, tao intenso

e duradoiro que ficou a illuminar por muitas boras

a noite e as ondas com a enorme columna nostalgica

das suas cbammas sanguineas. .

.
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QuiNZE dias depots, n'uma manha fria e ne-

voenta, a frota, a cuja frente vogava o Fal^

cao, impellida pelo sueste, pairava em aguas

de Santa Catharina, na altura do Arvoredo, em de-

manda da barra do norte. Desde que largara do ca-

bo Santo Antonio uma doce aragem do sul acompa-

nhara-a ate Maldonado onde se declarou em lestada

desfeita com aguaceiros furibundos, obrigando-a a

capear durante uma semana, em lucta incessante com

as vagas revoltas que o veiito furiosamente empolava

transformando-as em verd.idfiras serras d'espuma.

Haviam sido dias e noites seguidas de pesadissi-

ma faina para a companha flibusteira e para a cas-

telhana que, ainda bem se nao tinham refeito de um

combate que as exhaurira arrebatando-lhes dezenas

.v.Ai.^ssr«w£3i^aia
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de vidas, ja so viam de novo a bragos com outro nao

menos terrivel. Aggravara ainda a situagao a corren-

tada violenla laiicando-so para o norte com iima ve-

locidade de mais de tres milhas, atirada rijamente

contra o littoral pelas ondas sacudidas de teste, o que

obrigara os navios a forcejarcm todos para o largo

contra o nnnfragio imniincnte, entao milagrosamente

evitado. E assim a maior forga da tormenta pega-

ra-os no peior ponto da costa, entrc o Albardao e

Santa Martha.

Fora por isso que, ao terceiro ou quarto dia, o

chefe tlibusteiro tomara a resolugao d'arribar a qual-

quer abra ou calheta de Santa Catharina pois a presa

principal, (jue partira o mastro-grande durante a ba-

talha e onde vinha a meliior parte da preciosa carga,

ameagava sossobrar as novas avarias trazidas pela

borrasca. Mas n'esse dia a agua, no porao, marcava

ja palmo e meio e o immenso albatroz do occano,

ferido nas obras-vivas, parecia a cada instante afun-

dar-se. .

.

No emtanto o mar amainava pouco a pouco e o

JFalffio, a testa da fi!a velejante, puxava forte para a

ponta do Rapa que ja se debuxava vagamente a proa,

a menos de vinte milhas. E o vellio galeao penosa-
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mente se arrastava, n'um derradeiro arranco de flu-

ctuagao, sob as lufadas propicias do sueste.

A essa bora o extremo septentrional da ilha ca-

tharinense e a orla do continente fronteiro accentaa-

vam-se mais e mais, nas suas chanfraduras e bojos,

ao dcsfazer da neblina.

Agora, OS quatro navios, tendo o brigue sempre

a frente, inyestiam intrepidamente a barra. Ao con-

ves e a tolda, ao castello e as amuradas de cada um,

officiaes e marinheiros exultavam, sob a brancura

das velas, a luz hilariante do sol que escalava trium-

phalmente o zenith, inundando terra e mar de raios

d'ouro fulgentes.

Ja Falcao comegava a. transpor a larga entrada

de tres milhas que se abre enlre o Arvoredo e o

Rapa; a sua esteira seguia a goleta, toda inclinada

a um bordo sob os dois latinos altos; mais a re, se-

parada apenas quatro amarras, velejava uma das

naus; e, ainda mais afastado nas aguas, o galeao

d'agua aberta, com a mastreagao desmantellada, o

casco mettido ate ao verdugo, a arrastar-se invalida-

mente, sossobrante e as guinadas— velha quilha mo-

ribund a buscando um sepulchro seguro no seio pla-

cido das abrasl



182 BRinUE FLIBUSTKIRO

Montada a ponta do Rapa levantando-se a bom-

bordo com as siias rochas escuras e as suas mattas

no alto, brigue ent'-ou a bordejar para ganhar Ca-

navieiras, em cuja esplendida enseada devia fundear

toda a esquadra. Em bordadas para leste e oeste,

contra o vento dando agora de proa, o comboio bus-

cava alcangar quanto antes o surgidouro seguro da

ilhota dos Francezes, singrando ja em aguas da bahia

do Norte que fica entre o continente catharinense e

a formosa Jjurir^mmm dos selvagens ou Ilha-dos-

Patos de Pero Lopes de Souza, irmao e logar tenen-

te de Martim Affonso de Souza, e donatario indiffe-

rente e indeciso d'essa grande joia preciosa da aban-

donada mas risonha e feliz Terra de Sant'Anna ou

Capitania de Santo Arnaro.

Affonso, ao cata-vento, observando demorada-

mente to dos os recantos do magnifico golfo, sem du-

vida alguma o melhor porto do Brasil ao sul do Rio

de Janeiro, dizia a Guilherme Reyd:

— Eis aqui pois a bonangosa e excellente bahia

onde ancorou Juan Dias de Solis em 1515, quando

descobriu esta iiha de Santa Gatharina. E todas

estas aguas elle as denominou de Puerto de los

Perdidos, por aqui se terem extraviado ou deser-
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tado, a hora da partida, alguns tripulantes dos seus

navios...

Em pouco navio-chefe e os tres outros cascos

que seguiam ferravam panno e arriavam amarras

meia milha- ao norte da ilhota dos Francezes, em

frente ao Canto das Pedras em cuja praia, reman-

^osa ao momento, foiimmediatamente encalhado, para

fugir a total submersao, o velho galeao hespanhol.

A' tarde, sentados junto a gaiiita no amplo cha-

piteo do Falcdo, Affopso e Mercedes, muito unidos e

felizes no grande affecto que os ligava, fruiam ideal

e embevecidamente os encantos da terra catharinense,

assim continental como insular, as radiagoes kalei-

doscopicas de um esplendido poente.

A essa hora o sol afundava-se por traz das mon-

tanhas de oeste, n'uma leve barra d'ouro. As aguas

da enseada, serenas, no embate do sueste, tiuham

uma baga resplandecencia de zinco, orladas de fitas

d'espuma contra as pontas penhascosas onde as ondas

quebravam n'um rumor grosso, longinquo. A peque-

na distancia, a proa, a ilhota dos Francezes, com as

suas rochas e pequenas collinas d'onde se erguiam

tufos densos e rendados de vegetagao, fazia como um
immenso alto-relevo pinturesco de la sobre a azul e

iMM^^^ds&i^ VI i^-icw'-iS~i ;_' 1-i -
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espelhante talagarga das aguas. Longe, na costa frori'

teira, as serras da terra-firme destacavam nitidamen-.

te, como uma infinita e tumida muralha de saphira

em recorte, contra o campo de agafrao luminoso da

luz vesperal. Para o sul o promontorio da Ponta-

grossa alteava-se, com os seus penedos cor de sepia^

sobre a lingua extensa e arenosa do Pontal que uma

foz de pequeno rio ou estreito brago de mar insigni-

ficantemente scindia do Raton-grande, e ainda outra

faixa d'aguas mais larga separava do ilheo de Anhato-

mirim que, ja muito achegado ao continente, se fun-

dia inteiraraente aos monies da outra banda. D'esse

lado, para o norte, viam-se as bellas e successivas.

chanfraduras da costa abrindo-se em vastos saccos

abrigados e povoados de verdejantes ilhotes que iam

perder-se paizagisticamente ao largo, ja na linha rasa

e nostalgica do mar alto. Do outro lado, pela Arma-

gao e pela ponta do Rapa, o intermino desenrolar do

ermo liorisonte a leste esbatendo-se contra o cea

azul-ferrete onde, frouxamente ainda e em contraste

com a illuminagao esmorecente e d'ouro do occaso,

comegavam a tremeluzir as primeiras estrellas. .

.

Mas ao castello do Falcao, como ao das outras

naves, as trombetas entraram a resoar docemente^

jtmr



BRtGUE FLIBUSTEIRO i85

no toque triste de Trindades. E logo os tripulantes

puzeram-se a estender as camas de lona sob o bico-

de-proa ou as cobertas, emquanto os mogos-de-con-

ves a meia-nau entoavam mostalgicamente a oragao

da noite:

Bemdita seja a hora

Em que Deus nasceu,

Santa Maria que o gerou

E S. Joao que o baptisou.

Em seguida as guarnigoes, sem excepgao de um
so homem, ajoelharam no conves, recitando em coro

e n'uma melopea plangente e monotona o Padre-

Nosso, a Av6 Maria^ a Saudagdo.

—Boas noites a toda a campanha I gritaram entao

OS commandantes a sua gente.

—Boas noiles, em nome do Senhorf respondeu,

a uma, a marujada em todas as embarcagoes.

A treva ja ia fechada de todo. E em cada um
dos navios ardia agora o pharolim das veladas no-

cturnas, suspenso a popa, vigiando as aguas em torno

com a sua riitila retina escarlate que se reflectia nas

ondas em longo e tremulante rastilho de sangue.

.;i*:?.i;ii-^*^S£ii« i-
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No outro dia, ao primeiro toque d'alvorada a

bordo do brigue capitanea, Affonso ^I'giu

no tombadilho onde, instantes depois, se

apresentavam a receber ordens os dois pilotos, d'Ur-

ville e Reyd. chefe flibusteiro nao tencionava de-

morar-se n'aquelle porto de arribada mais que o tem-

po indispensavel a renovagao d'aguada, baldeagao

do carregamento das naus para o Falcdo e a gole-

ta, e pagamento as guarnigoes flibusteiras o qual,

segundo as instrucgoes dadas pelo chefe da Gom-

munidade, devia sempre effectuar-se, pontualmente,

de seis em seis mezes. Alem d'isso, urgente era re-

gressar a Trindade afim de reprimir qualquer ata-

que a ilha por forgas portuguezas, visto ja haver re-
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colhido ao Reino a frota encontrada k barra do Rio

de Janeiro no cruzeiro anterior, a qual de certo IsYara

ao infante D. Pedro (ha dois annos regente desde a

deposigao de AlTonso vi) a ma-nova do aprisiona-

mento do galeae do quinto e da occupagao da pe-

quenfna ilha brasilica perdida no seio alto do Atlan-

tico. Por isso o commandanle determinara esses tra-

ballios comecassem apenas rompesse a raanha.

Effectivamente, logo que se Ihe apresentaram os

dois pilotos, mandou formar a guarniQao do brigue

e, com oiiro amoedado que fora retirado de um

dos galeoes, iniciou o pagamento geral presidindo

elle proprio a entrega dos quinlioes, feita pelo contra-

mestre a vista de uma lista organizada de antemao

por d'Urville. Pagos com a maior equidade todos os

tripulantes, separada religiosamente a importancia

que teria de ser entregue aos herdeiros dos que ha-

viam perecido nos ultimos combates, e recolhida ao

cofre-forte do navio a quantia restante— a equipa-

gem flibusteira correu a faina da aguada e da bal-

deagao dos carregamentos. .

.

Uma semana depois, findo de todo o transporte

da carga da nau-de-linha para os navios flibusteiros,

Affonso, em cumprimento aos instantes pedidos de
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Mercedes e levado pelos seus proprios impulses de

raagnanimidadc, resolveu restituir a liberdade aos

prisioneiros e fazel-os repatriarem-se. N'esse sentido

expediu immediatamente todas as ordens.

Assim, n'essa mcsma manha, ofTiciaes e marinhei-

ros sobreviventes da esquadra castelhana deixando

OS seus dois barcos compareciam todos a bordo do

Fakao, estendendo-se em varias linhas de formatura

sobre a larga tolda onde ja os esperava Affonso. Ahi,

a uma ordem d'este, o segundo-piloto Reyd sacando

de uma longa folha de papel d'Hollanda, procedeu a

chamada nominal dos prisioneiros, a quem o contra-

mestre do brigue ia logo fazendo entrega de um

certo numero de moedas d'ouro proporcional a pa-

tente de cada um... Esta cerimonia terminou a

meia-tarde, justamente ao instante em que a nau

menor, na qual deviam repatriar-se os prisioneiros,

acabava de atracar ao Falcao.

Antes porem de ordenar o embarque a marinha-

gem hespanhola— que desde a vespera ja era de

tudo sabedora e se sentia verdadeiramente pasma de

tamanha gcnerosidade entre flibusteiros — Affonso

voltou-se para ella, ergueu a cabegn e disse

:

— Em nome da Communidade do Mar das An-
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tilhas eu vos poupei a vida a todos, quando fosteis

feitos prisioneiros no combate do cabo Santo Anto-

nio! Em nome d'essa mesma Communidade yos of-

ferego agora esses quinlioes, concedendo-vos ao mes-

mo tempo a liberdade! Podeis, portanto, regressar

a patria na vossa propria nau-de-linlia que ainda se

acha em condigoes de navegar I E quando fordes de

novo eutre os vossos, dizei-lhes que no coragao dos

Irmaos-da-Costa ou dos «Demonios do Mar», como

vos outros costumaes chamar-nos, existe ainda honra^

religiao e magnanimidade!. .

.

almirante hespanhol, velho marinheiro d'alta

estatura e longas barbas brancas, deixando entao a

fileira da vanguarda a cuja frente se achava, deu um

passo para o commandante flibusteiro e, de cabega

erguida mas os olhos humidos d'emogao, apertou-lhe

as maos longamente e murmurou com nobreza:

— Gracias vos scan sefior Capitan_, por Dids epor

D. Carlos II de Espafiat. .

.

E logo as trombetas soaram tocando a embarque.

Immediatamente o almirante, officiaes e marinhei-

ros vencidos tomaram o caminho do portal6 transbor-

dando-se para a sua nau, onde ja haviam sidos em-

barcados os quinhoes, os sobresalentes, a aguada e

#
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rancho indispensaveis a viagem. E d'ahi a horas»

em seguida a uma grande continencia de guerra ao

Falcao, o velho casco alteroso largava velas e ruma-

va, barra fora, em demanda da Hespanha. ...

resto da tarde ate a noite quasi toda a guar^

nigao flibusteira se occupou no proseguimento da

baldeagao da carga do galeao desmantelado para os^

seus dois navios. Semelhante faina prolongou-se ainda

pelo dia seguinte ate ao meio-dia, ficando o brigue e

a goleta attestados ate as escotilhas e ainda com nii-

merosos volumes ao conves e as cobertas, por nao

caberem mais nos poroes.

N'esse dia, Affonso e Mercedes, apenas a tarefa

da carga terminou, tomaram um dos escaleres de^

bordo e baixaram 5 terra. Levavam-nos a essa pe-

quena excursao a pittoresca paizagem local, o inte-

resse delicado e artistico de collectarem alguns spe-

cimens das esplendidas orchideas da ilha cathari-

nense e a maneira Ihana e quasi fraternal por que

OS acolheram os habitantes do sitio, portuguezes e^

hespanhoes, e indios da mansa tribu dos Carijos,

que cercaram os navios desde o primeiro dia a tro-

carem por chocalhos, fitas e missangas, batatas doces,

canas de assucar, ananazes, came de capivara e gal-
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linhas, de que levavam carregadas as suas ligeiras e

€Sguias pirogas.

Acompanhados de frei Angelo e de uma escolta

de marinheiros armados, o commandante e a esposa

langaram-se praia acima, internando-se ate uns mor-

retes proximos a ciija encosta se estendiam, rarea-

das e miserrimas, as grosseiras e mal acabadas chou-

panas de palha do entao iniciante povoado de Cana-

vieiras. Miserrimas eram na verdade taes clioupanas,

mas tao somente no que dizia respeito a sua cons-

trucQao, de ramos d'arvores accumulados ao acaso

e de pau-a-pique mal barreado, onde.as frequentis-

simas fendas que a torreira do sol abrira, logo em

€omego, n'argilla ainda fresca e molle, ressequinuo-a

e atorroando-a excessivamente, deixavam a luz do

dia ou as fitas d'ouro do sol, e os ventos, e as chu-

vas, atravessal-a de lado a lado, peneiradamente,

como por um estranho crivo. No mais essas primi-

tivas habitagoes tinham um grande pittoresco e en-

cantavam pelos seus pequetiinos mas bem cuidados

jardins, ostentando-se alii, sobre o terra-pleno dos

barrosos e vermelhos terreiros em carrapitos, com o

artistico, fmo, gracil, doce, carinhoso, transcenden-

te, emocionante e nobre cuidado da floricultura hoi-

'^.
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landeza, unica, celebre e incomparavel entao em todo

mundo.

Mercedes, que era louca por flores, ficou de su-

bito fascinada, principalmente pelos deliciosos cravos

e rosas que, em densissimos massigos colossaes, er-

guiam para o Azul a lougania feerica das suas peta-

las recortadas, aromaes e coloridas. Gomo desejaria

obter d'elles umas « mudas » para as plantar na Trin-

dade ! E, revelando o seu desejo a Affonso, este fez

partir immediatamente quatro marujos flibusteiros a

pedirem ou comprarem pelas casas canavieirenses

« mudas » de cravos e rosas dos seus formosos jar-

dins.

Apenas o commandante do Falcdo e seu sequito

foram presentidos pelos habitantes, no terreiro ou a

porta de cada uma d'essas cabanas, homens, mulhe-

res e creangas assomaram, curiosas, a olharem aquel-

les forasteiros cheios d'armas com admiragao e ter-

ror ao mesmo tempo, lembrando-se das truculentas

depredagoes e violencias que Ihes haviam sido feitas

— eram apenas decorridos seis annos— pelo corsa-

rio flam.engo Roberto Lewis quando este voltara a

desforrar-se da derrota que Ihe infligira mezes an-

tes, alii, n'aquella mesma praia de Canavieiras, Fran-

13
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Cisco Dias Velho Monteiro, o abastado agricultor vi-

centista, fandador da villa do Desterro e primeiro

colonisador e povoador aryano das terras de Santa

Gatharina, a quern aquelle infame pirata aprisionara

e assassinara cobardemente com a sua desenfreada

maruja, na propria egreja da povoaQao, assaltando

e devastando tudo, de surpreza, pela calada de uma

certa noite do anno de 1663. .

.

Nao obstante esse receio dos colonos canaviei-

renses, muitos d'elles, que ja conheciam AfTonso e

toda a sua companha por terem estado varias vezes

a bordo do Falcdo e da goleta, correranni ao sen en-

contro trazendo comsigo as esposas e os filhos. Os

brancos foram os primeiros a acercarem-se do chefe

flibusteiro e de Mercedes, fallando-lhes em portuguez

e castelhano, mas n'um portuguez e castelhano rudes

e ja adulterados, meio primitivos e selvagens, e gran-

demente mesclados de vocabulos guaranys, compre-

hensiveis entretanto aos flibusteiros que Ihes respon-

diam em puro castelhano pela bocca do sen joven al-

mirante. Dois pretos magros e altos, parecendo ca-

bindas ou mogambiques, e uns vinte indios entre ho-

mens e mulheres, viera'm apos, nao ousando porem

approximarem-se, incertos e desconfiados.

.<ti'
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Trocadas as primeiras saudaQoes, um velho, que

parecia o patriarcha de toda aquella gerite, physio-

nomia veneranda posto que plebea e tosca, longos

cabellos e longas barbas brancas, colossal de porte

embora ja curvado e tremulo pelos seus noventa e

tantos annos de edade, amparado a um forte bordao

de camhuatd surgiu de repente na estrada d'entre

um denso moital de bananeiras que sussurravam ao

vento e veiu apertar a mao de Affonso e da moga,

convidando-os e aos demais da comitiva para descan-

garera um pouco no seu pobre tugurio, a algumas

bragas adiante. capitao e Mercedes accederam logo

encaminhando-se para a clioga mais perto, onde Ihes

serviram aipy e milho cosidos, fructas, rapadura e

melado, narrando-lhes o digno anciao a historia do

seu povoado

:

— Todos OS que alii viviam e alii tinham nascido

— dizia— a excepgao, esta bem visto, dos naturaes,

descendiam, como elle, dos tripulantes das frotas de

Solis, de Gaboto, de Diogo Garcia, de Alvaro Nuiies

Cabeza de Vacca e de Mariim Affonso de Souza que se

tinham deixado ficar em terra ou desertado a partida

J
d'esses navios, e tambem eram provenientes de

outros que de vez em quandb aquellas paragens
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aportavam vindos da Gapitania de S. Vicente. Entre-

taiito ia ja para vinte annos que nenhuma grande ar-

mada de Portugal ou de Hespanha ancorava n'essas

aguas. E se nao fossem os vicentistas, e sobretudo o

bom e santo Francisco Dias Velho Monteiro, de ve-

neravel e abencoada memoria, todas aquellas terras

do continente e da ilha de Santa Gatharina estariam

ainda entao por povoar e no maior abandono. De

certo el-Rey de Portugal nao sabia bem o que alii

tinha : uma terra d'ouro, linda, rica, comonaohavia...

Assim que.o velho cessou, o bardo publico do

local, um homem ainda mogo, delgado e alto, d'uma

physionomia intelligente, risonha e rustica, cabellos

e barbas longos e encaracolados recordando vaga-

mente um antigo trovador provenial, sahiu para o

meio da pequenina sala de chao da mansarda e,

afmando rapidamente um tosco machete que trazia

comsigo, obra de sua propria habilidade e faetura,

\ p6z-se a cantar com voz rouca e aspera, mas n'uma cer-

ta melancolia amorosa o rimance de Bernal-Francez

:

— - Quern bate d minha porta,

Quern bate, oh ! quern estd ahi ? »

— « Sou Bernal-Francez, senhora;

Vossa porta, am6r, abri ...»
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N'esse instante chegavam os quatro marinheiros

flibusteiros carregados de « mudas » de cravos e ro-

sas que baslante alegraram Mercedes, ja de resto

muitissimo deliciada d'aquella excursao/ velhoi

quiz ainda organizar umas caracteristicas dangas de:

roga e mandar o Bardo cantar mais algum rimance

medievo para melhor obsequiar os seus hospedes.

Mas sol descambava e a primeira sombra do cre-

pusculo comegava d'encinzar os montes a leste.

Affonso ergueu-se entao com Mercedes seguido

por todo cortejo, promettendo a([uella pobre gente

Ihes mandaria de bordo, na manha seguinte, fumo,

panno de algodao, alguns mosquetes e polvora, e ins-

trumentos de pesca. E como frei Angelo, que sou-

bera existir a poucas quadras d'alli uma capella de

taboas sobre um outeiro junto ao mar, mostrasse

grande desejo de ir um momento orar ao pequenino

templo, que de resto era tambem empenho de

Mercedes— Affonso, acompanhado da escolta, dos

colonos e dos indios, para la se dirigiu.

Ghegados ao alto do alludido outeiro defrontando

a ilhota dos Francezes e de onde se avistavam o

brigue, a goleta e o galeao desmantelado cujo casco

se achava ja na maior parte em secco e destacava
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colossalmente na praia, entraram todos iia ermida

ondt> nao havia uma so Imagem, em registo ou em

vulto, mas uma tosca e grande cruz de madeira

sobr;' uma especie de altar feito de grosses toros. A
ern.ida era consagrada a S. Francisco de Paula por

assim se denominar a n^u capitanea da esquadra de

Martim Affonso de Souza que por alii passara e es-

tiver i fundeado durante alguns dias, em 1331, na

sun ' i.igem de exploragao e reconhecimento k costa

at('' :'o Rio da Prata, e que, a maneira como proce-

dera desde que de Lisboa aportara ao cabo de Santo

Agostiiiho e viera descendo para o sul o longo e so-

berbo littoral brasileiro, denominara a ilha Santa

Cadiarina por a haver avistado e abordado no dia

25 de novembro, em que a Egreja apotheosa a vir-

gem e martyr Santa Catharina. Com o chefe e frei

Angolo a frente o pequeno cortejo ajoelhou e alii se

deteve alguns momentos em oragao. .

.

Quando deixaram a ermida ja a noite cerrara,

limpida e fresca, toda alastrada da incomparavel e

radiosa florescencia d'ouro dos astros. Os marinhei-

ros da escolta accenderam entao as grossos fachos de

breu que levavam entre as armas : e, acompanhados

ainda pelos colonos e os indios, Affonso, Mercedes e

I
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sacerdote, de regresso para bordo, entraram a

descer o outeiro por um atalho sinuoso e agreste que

ia justamente findar ao porto d'embarque.

No outro dia, cedo, apos haver distribuido como

promettera pelos habitantes de Ganavieiras fumo,

panno de algodao, armas e instrumentos de pesca,

chefe flibusteiro mandou largar velas a goleta, ao

brigue, e entrou a puxar de rijo para a barra con-

tra a primeira nortada de outubro bordando ja de

largas gregas de prata a vastissima toalha azul da

bahia do norte, a limpidez transparente e ao esplen-

dor d'ouro faustoso do ceo primaveril.





XVIII

CLARA, suave e alacre manha azul de pleno

mar. sol dominava gloriosamente o Espa-

go derramando por tudo a sua luz meiga, ar-

dente, acariciadora, fulva, viva, ineffavel. tempo

entoava, oceano fora, um largo e sereno hymno de

bonanga. Havia uma immensa dogura entre as velas.

A popa e a proa toda a maruja sorria satisfeita. A

vida de bordo tinha agora uma grande paz, uma

grande seguranga, fascinando e sabendo bem a feli-

cidade.

Ja tres semanas eram passadas que o Falcdo e a

goleta mareavam Atlantico a dentro para leste, quan-

do a Trindade surgiu e uma nuvem de passaros ma-

rinhos veio, como de costume, esvoagar e grasnar

alegremente em torno as velas e mastros.
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Comegavam de se mostrar a um bordo as curtas

faixas de praia com as suas areias amarelladas ou

alvas. Aqui e alii cabegos cinzentos ou negros, escal-

vados ou cobertos de rachitica vegetagao, cahiam a

pino ii<is aguas cortando essos minusculos crescentes

de saibro com as suas poulas avangadas. Pelo alto

da costa, adeante, na vaga reentrancia que annun-

ciav,! a ^nseada onde os navios deviam ancorar dentro

em pi'dco, tapetes verdes de grama e o reiidilhado

mai.> Hj dos massigos d'arbustos destacavam n'uma

immciisa lougania estival. Em continuagao d'esse co-

mego de festiva paizagem exliibia-se ainda a verdura

densa d luxuriante do outeifo e do valle do Entre-

poslu, oiide as acacias, com as suas flores de jalde,

punliam uma risonha tonal idade de jardim fidalgo

entrc as asperas fragas duncgridas e tristes que se

avolumavam para o interior da ilha, em grandes-re-

levos basalticos.

Em duas ou tres bordadas o Falcdo e a compa-

nheira .ilcangaram a enseada, langando ferrojuntoa

bandeirola vermelha da baliza do porto.

Mercedes, que subira para o tombadilho apenas

navio entrara a acostar, divertia-se agora com as

gaivotas, que continuavam a voar tumultuosamente,

•^-
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n'um enorme alvorogo, por entre os cabos e mastros

e que algans marinheiros a proa perseguiam a gol-

pes de calabrote e lambaz. As vezes algumas das

aves cahiam meio tontas sobre o conves e o castello,

mas immediatamente se erguiam. em voos incertos,

que as faziam revolutear um raomento contra as amu-

radas. Entao todo o bando, assustado, rompia em

piados mxais vivos, espalhando-se nas aguas. Mas isso

era so um instante, porque para logo volvia coalhan-

do topes e estaes ... •

Affonso, como a guarnigao da ilha demorasse em

vir a fall a, um tanto preoccupado com isso, apenas

deu as ultimas ordens sobre a amarragao da goleta,

correu a vante a mandar arriar um escaler para

saber o que havia, quando o contra-mestre gritou

para re:
'

— Bandeira branca em terra! Tudo sem novida-

de, e em paz

!

A essas palavras, o commandante, que ia a des-

cer a escada do chapiteo, esta^ou, a olhar a bandei-

ra indicada. Voltou entao para junto de Mercedes e,

como um dos mogos-de-camara se approximasse a

communicar que o almogo estava na mesa, desceu

com a esposa em direcgao k praga d'armas. Findo
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almoco dosombarcaram ambos, comecando logo a

descarga do brigue nas graiides laiichas de bordo.

A noite, na Casa da Administragao, reunidos os

dous pilotos, Affonso, com- a solicitude e presteza que

Ihe eram caracteristicas, communicou-lhes a delibe-

racao que tomara de cnviar a goleta as Antilhas car-

regada como estava, apenas fossem reparadas-as

avarias recebidas no combate do cabo Santo Antonio

e refrescado o apparelho. Semelhante viagem torna-

va-se urgente, indispensavel, afim de serem conve-

nientemente distribuidos os quinhoes dos flibusteiros

mortos e recolhida, quanto antes, ao thesouro geral

da Communidade aquella parte das riquezas apri-

sionadas aos castelhanos e que ainda estava sobre

agua, a bordo do pequeno navio. Alem d'isso, ja era

tempo de remetter o seu primeiro Relatorio em que

dava conta minuciosa da fundagao do Entreposto e

dos dois grandes combates havidos nos cruzeiros ^

costa do Brasil e ao Prata, trabalho todo feito com

grande cuidado e a maior exactidao durante a cal-

ma travessia de Canavieiras para alii.

No outro dia, desembarcados os feridos para um

dos galpoes do Entreposto transformado em enfer-

maria, comegaram activamente as obras a bordo da

r
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goleta. No brigue, sob a direcQao de Reyd, a des-

carga proseguia, sendo o precioso ouro das naus

castelhanas acommodado, volume a volume, no gran-

do subterraneo onde anteriormente tinha sido reco-

Ihida a rica presa executada a barra de Santos.

Affonso que, acompanhado de Mercedes e frei

Angelo, sahira muito cedo a inspeccionar o servigo,

percorrendo todas as dependencias do Entreposto e

pontos visinhos, encaminhava-se agora com a sua

comitiva para o alto do monte onde se erguia o grande

e secular cruzeiro lusitano. caminho, que fora pre-

parado pelos operarios durante a ultima ausencia do

Falcdo, apezar das fragas abruptas por onde collea-

va, apresentava-se ja porfeitamente accessivel. Che-

gados todos ao cimo elevado de onde se divisava in-

teiramente o porto, o recortado escuro do littoral

a qui e alem mosqueado de curtos lengoes de areias,

e a vastidao azul do Atlantico desdobrando-se infini-

tamente a toda a roza-dos-ventos— ajoelharam a

orar ante o expressivo Symbolo Sagrado, alii porten-

tosamente erguido outr'ora pelo celebre e admiravel

fidalgo e marujo, cheio de fe sublime e feitos glo-

riosos, que se chamara D. Tristao da Cunha. .

.

Pelo meio-dia, muito tempo apos a primeira re-
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fei^ao, commaiidante embarcou com a esposa para

bordo do brigue, emquanto frei Angelo se dirigia

piedosamente a enrermaria a visitar e animar os fe-

ridos.

No conves do Falcdo, abrigado pelos toldos que

cobriam do sol ardente e a prumo, a tripulagao

agitava-se por toda a parte na faina da descarga.

Esta termiiiava agora no porao de proa, e ']k um gru-

po de marinheiros, com o contra-mestre a frente,

corriam a levantar os encerados e quarteis da es-

cotilha-grande que vinha attestada ate as bragolas.

Para ahi se encaminhou Affonso com o piloto

Reyd, que levava iVuma das macs o lapis e o Regis-

tro-de-Carga para assentar os volumes as talhas.

Sobre o tombadilho, acommodado n'um dos ban-

cos da gaiiita, Mercedes gosava tranquillamente o es-

plendor d'aquella manha de ancoragem e repouso,

ora a seguir a singradura constante dos bateis re-

mando entre a praia e os barcos, ora o aligero voo

e fluctuaQao graciosa das gaivotas em torno aos ca-

bos e mastros.

Deante da larga escotilha aberta, sentado n'uma

cadeira de lona tendo o piloto a sua esquerda, o ca-

pitao flibusteiro assistia agora, com um vago sorriso
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de orgulho e triumpho, as primeiras lingadas que

subiam do porao onde, de mistura com os saccos de

brim-de-vela pejados de moedas, os en gradados de

madeira guarnecidos de ferro deixavam entrever as

pequenas barras d'ouro e prata faiscando opulenta-

mente a luz, sob Os toldos, n'uma profusao extraordi-

naria e que lembrava as riquezas fabulosas das Mil

e lima noites.

Ac passo que os marinheiros e o piloto olhavam

avidos OS preciossos volumes, o chefe corsario pare-

cia ser-lhes indifferente, pois os seus grandes olhos

azues nao externavam, nem de leve, o menor 1am-

pejo de admiragao ou surpreza por aquelles supre-

mos thesouros. Apezar de flibusteiro, vivendo da ra-

pina e do saque como toda a Communidade, para

Affonso so realmente valiam e tinham brado alto na

vida Heroismo, a Honra, o Amor, e era mais por

essas tres forgas transcendentes e sublimes que pela

ancia de enriquecimento e grandeza material que

elle se entregara ao grande corso livre e percorria,

em aventuras, os Mares . .

.

Mas quando de repente, pof um descuido do ho-

mem do guincho, uma das pesadas e grossas linga-

das foi esbarrar contra a borda despedagando os es-
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pessos snccos e jogando ouro e prata amoedados a

todos OS recantos do conves n'um chuveiro prolon-

gado de tilintadas sonoras e intensissimas fulguragoes

metallicas, as bellas pupillas claras do grand old boy

accenderam-se subitamente n'um clarao de alacrida-

de e as paradisiacas regioes descobertas por Alma-

gro e Pizarro, evocadas instantaneamente, surgiram-

Ihe no espirito, lodas de ouro e phantasticas, a ra-

diarem maravilhosamente attrahindo a immensa e in-

saciavel cobiga e ambigao europeas para as bemditas

terras feericas da America-Austral.

Vieram-lhe logo a memoria as narragoes semi-

lendarias que tantos vezes ouvira na Margarida, nas

reunioes dos grandes chefes flibusteiros, sobre essa

Castella-de-Ouro fiimosa que aquelles dois terriveis

e audazes aventureiros tinham descoberto, atraves

de vissicitudes e perigos sem conta, em meio aos

planaltos desoladores e quasi inaccessiveis da gigan-

tesca Gordilheira Andina. 'esplendor incomparavel

de Guzco, a cidade ideal que luminosamente baila-

va na imaginagao dos hespanhoes emigrando para o

Novo-Mundo n'um delirio de ambigao e n'uma sede

insaciavel de riquezas— embalava-o tambem, agora,

fazendo-lhe passar pelo cerebro essa Terra d'Ouro
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sumptaosa que tanto attrahira Pizarro e Almagro ao

avistarem, pela primeira vez, uma manha, do tom-

badilho da sua caravella, as montanhas atalaiantes

do famoso imperio de Manco-Capac. Os volumes que

elle via surgirem do porao corao se fossem arranca-

dos aquelle solo prodigioso e inexhaurivel d'ouro,

afiguravam-se-lhe cu^tosos e inestimaveis fragmentos

do grande Templo do Sol que, segundo Bartho-

lomeu Scharp, o chefe flibusteiro que mais conhecia

Peru, excedia em sumptuosidade, fausto e mara-

viltia a tudo quanto e possivel imaginar de grandio-

so e portentoso na terra. De' certo aquellas pesadas

barras scintillantes haviam sido tiradas a soberba

cathedral de Manco-Capac e eram, talvez, fragmen-

tos augustos das largas portas lavoradas, dos alta-

res e torres, das grandes capellas ou d'esse throno

inegualavel onde se assentou e reinou, por quatro

seculos, a illustre, elevada e poetica dynastia dos

Incas, filhos do Sol, heroes dos melancolicos poemas

quichms, e de uma nobre e radiante civilisaQao que

fora tao triste e tragicamente esmagada pela feroci-

dade, estupidez e ganancia de Francisco Pizarro, o

antigo guardador de porcos de Truxillo na Extre-

madura hespanhola, o feliz mas execrando aventu-

14
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reiro descobridor do Perii. Parecia ter ante os olhos

vasto e alteroso lago azul de Chucuito em cuja ma-

gica e florida ilha^ do raesmo nome se erguia o Gran-

de Templo d'Ouro, tendo a oriente o Palacio dos

Imperadores, a occidente a Cidadella das Tres Mu-

ralhas, ao norte o Castello das Virgens do Sol e ao

sul Monumento de Manco-Gapac, o Iniciador, o

Magno, Fundador, o Divino. E murmurava de si

para si, n'uma emogao esthetica e mental, o nome

dos celebres monarchas d'essa artistica, singular e

ultra-aristocratica dynastia que succedera a dos Ay-

mara no seculo xn: eram Manco-Gapac, o Grande^

Sinchi-Roca, Lloqui-Yupanqui, Mayta-Gapac, Capac-

Yupanqui, o Constructor de Estradas^ Tupac-Yupan-

qui, Huayna-Gapac, Huascar, e Atahualpa que Pizar-

ro traigoeira e cobardemente aprisionara e matara

em 1533. Depois ainda reinou um derradeiro reben-

to perdido dos Incas, o debil e triste Tupac-Amarii,

que pereceu tambem assassinado, em 1571, as crueis

maos implacaveis dos sanguinarios Aventureiros hes-

panhoes . .

.
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D'ahi a seis dias a descarga terminava, come-

gando as reparagoes ou concertos dos altos

do brigue que as balas do bergantim caste-
'

Ihano haviam damnificado. Desde o castello-de-proa

aos arabescos e ornatos do chapiteo, as bordas e o--^

cintado apresentavam brechas e rombos innumera-

veis. E mesmo no rancho e na camara um ou outro

projectil certeiro fizera grandes estragos.

Por esse tempo a goleta, findas as obras e a pip^

tura, preparava-se para a viagem. Toda limpa

reapparelhada, com o seu longo verdugo escarlate,

OS seus mastros finos e altos onde o panno alvejava

envergado de novo, aspirando pelos ventos livres do

mar— a esguia e elegante embarcagao balangava ai-

rosamente nas aguas.
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Na vespera da partida Affonso, em visita a bordo

com Mercedes e frei Angelo, lembrara-se de que a

goleta nao fora ainda baptizada, cerimonia imposta

desde tempos immemoraveis pelos usos maritimos e

pelos regulamentos da Communidade. Entao, orde-

nando a d'Urville mandasse formar a guarniQao, des-

ceu immediatamente a camara a buscar os objectos

para o acto sagrado.

Ao volver a tolda, trazendo elle proprio uma

grande bacia de prata com agua e um hyssope per-

tencentes ao sanctuario do barcD, toda a marinhagem

ik se achava formada. E logo, fazendoum signal ao

sacerdote, este desentranhou do burel um velho ri-

pango e folheou-o rapidameute e, com os olhos mer-

gulhados nas paginas, entrou a percorrer o navio

para a proa murmurando as oragoes cultuaes. Todos

seguiam engrolando rezas.

De vez em quando o velho apostolo estacava,

abria os bragos, deitava como uma grande bengao

em redor e, tomando do hyssope mergulhado na

ampla bacia de prata lavorada e do feitio de uma

concha que Affonso segurava as maos ambas, sacu-

dia-o no ar aspergindo o conves, as amuradas, as

velas, as vergas, os mastros e os objectos em volta,
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n'um movimento gesticulante e que tragava como

uma vasta cruz invisivel no espago.

No tombadilho, ao chegar as gaiiitas ja de volta

da proa, frei Angelo ajoelhou com todo o seu acom-

panhamento marujo, desfiando mais alto as oragoes

rituaes. E como ahi o chefe flibusteiro Ihe segredasse

alguma cousa ao ouvido, a palavra Boa-Nova sahiu-

Ihe subitamente dos labios, por entre o zumbido fu-

nerario e sonoro do texto latino.

Undo nome que Affonso acertadamenle esco-

Ihera para designar a goleta entre os demais navios

flibusteiros nao podia ser nem mais adequado nem

mais expressivo, significando como significava a ale-

gria e esperanga salvadoras da situagao triste e desola-

dora em que se vira o brigue com toda a sua com-

panha, quanda essa pequena embarcagao appareceu

a emboccadura do Prata, portadora de grande aniraa-

gao e novas felizes em meio aos turbilhoes da bor-

rasca.

Finda a cerimonia d'Urville mandou abrir sobre

a tolda OS vinhos finos da Martinica, de Malaga, de

Xerez e d'Alicante que alegremente espumaram e

alagaram as tagas d'ouro e crystal em saudagoes re-

petidas— k Communidade do Mar das Antilhas, ao
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chefe do Entreposto da Trindade e ^s estrondosas

victorias flibusteiras no Atlantico do Sul.

Ao alvorecer do outro dia, depois das continen-

cias e salvas ao commandante do Falcdo, a Boa-Nova,

n'uma enfunada brancura de latinos largos, soltava

nimo para o norte afastando-se saudosamente alem,

como uma pobre procellaria desgarrada e perdida

no alto mar correndo em busca do sen pouso na

costa ja ha muito apagada e sumida sob as cortinas

brumaes do horisonte ...



XX

OFalcao levara ainda cinco semanas em fabri-

co porque os reparos eram muitos, fazendo-

se necessario substituir quasi toda a roda-de-

proa e metter um embono no cintado. Durante esse

tempo, Affonso occupou-se em completar as suas ex-

cursoes e exploragoes a certos pontos ainda nao vi-

sitados da ilha, assim na zona do Entreposto como

na de oeste.

Todas as manhas, apenas examinava as obras do

na\io e a construcgao da ermida que proseguia agora

com maior actividade por se achar ja prompta a Gasa

do Commando ou da AdministraQao, partia com uma

escolta de flibusteiros pelo primeiro caminho que se

Ihe deparava, volvendo sempre pela tarde com plan-
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tas ou desenhos d'este ou d'aquelle novo local devas-

sado, que se apressava em assignalar com precisao,

pelas coordenadas, no mappa geral da Trindade.

Por esse modo, em quinze ou vinte dias, o pouca

que para elle liavia ainda de obscuro e recondito em

toda essa parte leste do ilheu foi totalmente avassa-

lado, langando-se entao o chefe corsario para o litto-

ral opposto, que conhecia tao somente nos sitios de

desembarqne e aguada. Ahi teve occasiao de admirar

as mais estranhas disposigoes e aspectos qtie pode

revestir a materia bruta sublevada por forgas vulca-

nicas, na immensidade e profusao geologica de ter-

renos e fragas accumulados ao acaso em furnas,

torres, castellos, menhirs e dolmens de proporgoes

formidaveis e que o mais alto poder artistico de crea-

gao humana jamais poderia imitar. D'este lado, desde

a ponta-nordeste a ponta-sueste, onde a primeira

tenue vegetagao comega de sorrir para o ceo pelos

seus lyrios cor de perola e pela sua relva de esme-

ralda— tudo foi visto e batido pela intemerata etenaz

phalange exploradora do capitao flibusteiro.

N'esses dias de camintiadas e percursos a des-

coberta de novos pontos Mercedes, que nao podia

acompanhar o esposo por o nao permittir mais o seu
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« estado interessante » ja um tanto pesado, passava

as manhas entretida na pequena horta-jardim, plan-

tada e cultivada junto a propria Casa da Adminis-

tra^ao como perfeita dependencia d'esta, e que se

erguia sobre a estreita mas bella nesga de terra ve-

getal terminando entre as rochas altas do cabo. Essa

borta-jardim comegava mesmo rente a larga varanda

do predio e era toda cercada de grossos pranchoes

de pinho alcatroados, postos ao alto no terreno e

unidos uns aos outros, isolando inteiramente toda

essa parte do pequeno promontorio das dependen-

cias dos galpoes, onde aquartelavam os marinheiros.

Assim, esse agradavel recanto do cabego tornara-se

desde logo de grande predilecgao para a moga, nao

so por se achar ella ahi a vontade entre as flores

que tanto amava e a solidao ja agora tambem apra-

sivel ao seu espirito, como pelo magnifico panorama

do alto mar que d'essa eminencia se dominava ple-

namente, atraves as largas e recortadas abertas da

penedia basaltica.

Frequentemente pois, logo que o esposo sahia

para bordo ou para as costumadas excursoes, Mer-

cedes, n'uma leve bata de linho alvo, encaminhava-

se para o jardim, a percorrer cuidadosa e detida-
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mente os canteiros onde, d'envolta com as flores e

hortaliQas trazidas de Santa Gatharina, vigavam fres-

ca e pinturescamente os esplendidos lyrios e orchi-

deas da ilha. E alii, na quietagao e no silencio, so

perturbados pelo rugir grosso e continuo das ondas

estourando contra as pedras, toda se devotava mei-

gamente as suas plantas queridas, ou vagava pensa-

tiva a sombra das sebes de acacia, o espirito ora

perdido nas doces recordagoes da terra natal, ora

nas 'primeiras esperangas e preoccupagoes da sua

proxima maternidade, ou ainda na imagem infinita-

mente araada d'aquelle que, ausente por instantes e

sempre tambem com o pensamento n'ella, nao tar-

daria em voltar presto a envolvel-a, como de costu-

me, em seus bragos possantes e em suas caricias

masculas.

Quando o vivo sol de verao entrava a montar o

zenith com os seus ardentes raios fulgurantes pro-

ductores de canicula, ella recolhia ci habitagao a go-

sar docemente uma siesta ou a meditar os seus livros

de oragoes. Pela tarde, faceira, graciosa e alegre na

frescura das primeiras sombras, subia vagarosamen-

te.' ao longo das floridas cercas de cactus ate a en-

cruzilhada das tres estradas do Entreposto, e ahi fi-

:
>'' ^-'^il^l
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cava a esperar Affonso que voltava com os seus ho-

mens das suas continuas excursoes ao outro hdo da

ilha. E, ambos, de maos enlagadas e n'uma grande

ternura, emquanto a escolta, descendo por um atalho,

demandava o seu quartel nos galpoes, marchavam

Tagarosamente, a palrar, para a Casa do Commando,

em cuja sala-de-jantar os aguardava ja a mesa posta

scintillando opulentamente pelas custosas baixelas

d'ouro e prata, e os finos crystaes transparentes . .

.

Durante aquella longa estadia frei Angelo, que

habitava um dos apartamentos da Administragao, re-

partia o tempo desde o romper d'alva ate a noite,

€m devotas peregrinagoes ao Cruzeiro e ao local onde

se estava erigindo a ermida, ou em piedosas visitas

aos que ainda permaneciam enfermos. A marinhagem

do brigue fruia, com grande expansibilidade e jubilo,

demorado e precioso descanso d'aquelles dias de

fabrico e ancoragem do Falcdo, porque, d'esta vez,

chegara consideravelmente maltratada e exhausta,

nao so do renhido e desigual combate do cabo Santo

Antonio como das terriveis e afanosissimas manobras

nauticas em que andara noite e dia, sob a suestada

desfeita, desde Montevideo ate Santa Catharina.

Folgaram; todos, emfim, achando ja uma certa

.4''i5i^;Sii!ayLSaS'J^iv^^.rf«iiSi:*5.*;v.4<o ,i£r'-Sti>l?Sit£*>'''.-;;^^
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aprazibilidade n'aquelle ilheu desolado e afastado de

todo convivio e civilisaQao, e que tanto e tanto Ihes

desagradara a principio. E a muitos d'aquelles ma-

rujos e guerreiros, que nao tinham familia ou affei-

Qoes ao longe a acenarem anciosa e irresistivelmen-

te por elles, nao se Ihes dava ja de envelhecerem e

findarem seus dias alii, entre aquellas negras rochas

solitarias, no meio do Mar sem fim. .

.

Mas dezembro chegava, envolvendo a Trindade

na pompa alacre e flammante das suas madrugadas

e dos seus occasos sublimes, e a bordo do Falcao,

completamente reparado e apparelhado de novo, en-

traram a activar-se os ultimos aprestos da partida.

E, por uma faustosa alvorada de purpura, cortada

musicalmente do grito agudo e triumphal das gai-

votas felizes e do rolar rhythmado das vagas sob a

corda dos aliseos, com o vasto Atlantico em bonanga

a afagar em largos beijos d'espuma os negros pene-

dos em cahos, o esguio brigue partia levando a al-

vura noival das suas velas as vastidoes azues do Pa-

cifico ...



XXI

DiAS e dias o Falcao rumou ao sudoeste, na

deserta amplidao do oceano, sob o serene

azul do Infinito.

Vieram entao essas horas sem tonalidade, eguaes,

incaracteristicas, melancolicas e vasias do alto mar^

em que a alma humana, em solidao, se embebe Ion-

gamente, intensamente, na Monotonia e no Vago e,

embalada pela continua berceuse das ondas, infla e

geme afflictamente, carregada de amores e sonhos,

n'uma infinita e violenta saudade de terra, das pes-

soas e das coisas, das paizagens e dos lares. .

.

As latitudes austraes desenrolavam-se agora k

proa do brigue, n'essa liquida e balougante steppe

azulada que nao finda jamais, estendendo-se para
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alem, para alem, na desolagao dos horisontes deser-

tos ate as nevoas temerosas do Polo-Antarctico, onde

as geleiras se erigam em eslranhas ameas radiosas

guardando eternamente, talvez, indescortinavel e inex-

ploravel a poderosa genialidade do Homem, esse pon-

to geographico em que se acham— quem sabe!— oc-

cultos OS frigidos e inextricaveis mysterios da Terra.

Um sopro algido e cortante comegava ja de sen-

tir-se, nao obstante o sol de ouro d'estio jorrar d'al-

to sobre as aguas e sobre o casco do brigue. As

ave-marias, no conves e na tolda, officiaes e mari-

nheiros agitavam-se, as manobras, encolhidos nas

suas roupas de la, envergando grossas lavas de pel-

les para poderem mover as maos que se negavam

ao trabalho, encarangadas do frio. E, muitas vezes,

pelas longas madrugadas humidas e sempre encapo-

tadas de nunca vistos nevoeiros, para se cambar

uma amiira era necessario dar o toque geral da guar-

nigao acima, porque a gente de quarto, so por si,

hirta e tolhida debaixo do castello, mal podia bra-

cear uma verga sob o denso e constante diluvio de

neve que cahia . .

.

Um dia de tempo claro, ao entardecer montava-

se parallelo 60°, a mais alta latitude-sul alcanga-
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da ate entao pelos rarissiraos navios que se arroja-

vam ao Pacifico. vento que « berrava » de oeste

saltara de repente ao sueste, e o Falcao, com tao

favoravel circumstancia, aproou ao noroeste, n'uma

corrida extraordinaria, n'um verdadeiro voo a « p6-

pa rasa», ainda sobre o mar sem hanquises, a re-

conhecer o cabo d'Horn, por entre as ilhas d'Her-

mitta.

Affonso descera aquellas latitudes porque a « cor-

rentada», impellida pela brisa de oeste, rolava com

muita forga para leste, de sorte que os navios que

nao alcangavam esse parallelo raramente logravam

montar, sem maiores embaragos e perigos, e com

relativa presteza, os immensos lengoes azues ruti-

lantes das aguas do grande Mar-de-Oeste, em cujas

altas e longas dobras braviamente encrespadas de

roladoras e subversivas espumas, o maior, o mais

tenaz e temerario de todos os navegadores depois de

Colombo, Fernao de Magalhaes, ao deixar a sahida

occidental do estreito onde quasi perecera com os

seus em lucta contra a furia cyclonica d'essa lingua

de aguas apertada entre uma infinda multidao d'ilhas

escarpadas, rochosas e o Gontinente Americano, es-

treito que desde entao ostenta gloriosamente o seu

t-'^^
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nome, Magalhaes, de pe ao alto do chapiteo da Trin-

dade, precedido pel a Victoria (como este norae ex-

prime tudo e synthetisa tao bem a grandiosa desco-

berta do estreito ! ) pousou satisfeitamente o seuolhar

e, profundamente fcliz e reconhecido, exclamou, em

meio a sua guarnigao desvairada d'alegria : — « Gra-

gas, Seiihor, por vos servirdes proporcionar-nos

agora este Oceano Pacifico f . . .

»

Mas brigue seguia n'uma so amiira e dois dias

depois, pela madrugada, o pincaro mais alto da iiha

d'Horn desenhava-se a proa, todo algodoado.de neve.

A temperatura ja entrava a subir— e a proporgao

que jiavio avauQava para noroeste iam desfilando,

a um bordo, as costas vulcanicas e negras da Terra-

do-Fogo, de Londonderry e da Desolagao ate ao ca-

bo Pilar, na bocca occidental do Estreito de Maga-

lhaes.

Mercedes, desde que o brigue peuetrara aguas

antarcticas, quasi nunca vinha a tolda, eucerrada

constantemente no camarim e coberta de ricas pelles

da Patagonia. Passara o tempo entocada n'um dos

largos beliclies, a ler os sens livros de oragoes ou

-a dormitar, erguendo-se apenas para as refeigoes

ou para os costumados «tergos», com frei Angelo,
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^ Senhora da Gloria ou a Senhora dos Navegantes.

Em balde, 5s vezes, nas tardes mais suaves, Affon-

so instava carinhosamente com ella para vir ao tom-

badilho, Resistia sempre, com escusas :
—

« Que nao,

que Deus a livrasse; morreria regelada ! » E aninha-

va-se mais encolhidamente no beliche, enrodilhada^

em pelles e las.

Dentro em pouco, porem, o sol doce e vivido da

zona temperada voltou a aquecer o ambiente e o bri-.

gue : e, a medida que subiam as costas chilenas, ac-

centuava-se mais e mais um delicioso conforto es-

tival.

Entao Mercedes voltou, como outr'ora, a passar

as manhas e as tardes na tolda, ao lado do esposo,-

entretida com as manobras de bordo ou com o im-

mense panorama azul e d'ouro do ceo e do mar. A

sua presenQa alii, apos tres semanas d"enclausura-

mento na camara, trazia de novo um encanto de lar

ao conves e como uma alegria e consolo aos marujos,

que viam n'ella a imagem adorada das esposas e

maes que \k estavam, saudosas e com o espirito

sempre n'elles, na Margarida ou nas suas terras na-

taes. E Alfonso, vendo-a outra vez a todo o instants

a seu lado, sentia-se mais tranquillo e feliz na peren-

IS
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He contemplagao d'ella, que era o seu unico e maior

sonho de verdadeira ventura na terra.

N'uma d'essas manhas, pelas 11 horas mais on

menos, Mercedes viera sentar-se graciosamente a

gaiiita. Resplandecia o sol, muito intenso e dourado,

a caminho do zenith. AfTonso, mais afastado para r6,

preparava para o sextante para tomar a altura do

navio e verificar as milhas andadas. brigue, a

brisa fresca de nordeste, bordejava suavemente, com

todo panno largo.

De repente, como as vezes succedia nas zonas

tropicaes em dias bonangosos e de luz quente, offus-

cante, os inquietos e loucos peixinhos voadores, na-

dando a superficie das.vagas e irresistivelmente fas-

cinados pel a transparencia do ar e o fulgor vivo do

sol, entraram a saltar alegremente em torno ao casco

do Falcdo. E, apezar dos murmurejos ininterruptos

das ondas quebrando-.se espumosamente d'encontro

ao costado e do siflar continuo e aspero do vento nas

velas e cabos, p'^rcebia-se claramente o zumbir vago

das pequeninas barbatanas nesgadas, ora transforma-

das em azas, d'esses estranhos volciteis do mar, e

viam-se os seus minusculos corpos prateados cruza-

rem, as vezes, rapidamente, como flechas rutilantes.
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em voos curtos mas altos, por sobre as bordas oscil-

lantes do brigue. Alguns d'entre elles, esbarrando

casualmente contra as velas e enxarcias, despenha-

vam-se no conves, tontos e offegantes, expirando ins-

tantes 'apos se algum dos marinheiros, penalisado,

nao OS vinha agarrar pela c^uda e restituil-os ao

mar.

Gomo de outras vezes, Mercedes, curiosa e inte-

ressada, p6z-se a acompanhal-os nas suas aereas e

arriscadas evolugoes . . . Inesperadamente, porem, o

velho Guilherme Reyd, que vinha da proa, ao pas-

sar por ella, no tombadilho, depoz-lhe nas maos um

dos infelizes voadores que fora arrojado morto ao

conveS; n'uma das pancadas da gavea. Ella, a prin-

cipio, teve um susto, mas verificando o que era, en-

trou a remirar tristemente o cadaver prateado do

pobre peixinho. E, lembrando-se dos versos do Voa-

dor que, por noites de lindo luar, em Gibraltar, ou-

vira muitas vezes aos Pescadores, comegou a solfe-

jal-os baixinho, n'uma voz adoravel:

Oh, meu peixinho voador 1

Oh, borboleta do Mar

!

Porque aspiras ser senhor

Dos altos dominios do ar?I
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Tu nSo nasceste para ave,

Mas para viver no Oceano.

Toma proceder mais grave:

NSo sondes um novo arcano.

Sempre que deixas as aguas

E te levantas no ambiente

E para soffreres raaguas

E morreres, finalmente.

Tu, bem copio a mariposa.

Contra o Mai protestas, clamas:

Mas tentas ser ave airosa,

Ella abrazar-se nas chammas 1

As amblgoes inflnltas

Deus dA um castigo forte :

Ou as afflige com desditas,

Ou as aniquila na morte.

Affonso, que terminara a observagao e entregara

OS calculos ao piloto, correu para ella a ver tambem

voador.

A esse tempo o brigue ia montando a peninsula

dos Tres Monies com proa a Valdivia: mas nem uma

unica vela sobre as aguas, ao largo, ou contra a lon-

ga costa granltica ! Nao obstante, internou-se no gol-

fo chileno, espumando todos os recantos littoraes em
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grandes voos d'albatroz ou condor, n'uma sede de

rapina. As aguas porem continuavam desertas ; e

desde Valparaizo a Callau nem a sombra de um ga-

leao, de uma caravella, ou da mais pequena quilha 1

capitao, surprehendido ante tal coisa, pergun-

tava a si mesmo que seria feito da esquadra hespa-

nhola que vinha do Peru e que, segundo as informa-

Qoes dos vencidos no combate do cabo Santo Antonio,

achava-se alii a carregar e devia fazer-se ao mar na

mongao d'estio. Alem d'isso, sabia tambem que essa

esquadra tinlia conrio escala obrigada Valparaizo, de

onde costumava zarpar, em geral, em fins de Janeiro

ou comegos de fevereiro. Mas encontrara esse porto

deserto. Que houvera, pois, succedido? A frota tepia

ido porventura ancorar em outro ponto do Chile ou,

muito amarada, lograra escapar ao Falcdo? Esta hy-

pothese parecia-lhe mais provavel. De certo a esqua-

dra castelhana pairava ja muito ao sul e talvez, d'esta

feita, com o bom tempo que reinava, se houvesse

arriscado as correntes e as aguas bravias do Estreito.

Cambou entao amiira e com o norte fresco que

soprava, n'uma corrida a popa, em duas semanas,

avistou outra vez o longo perfil negro e denteado do

Cabo Pilar, terminando pelo seu alto monolitho ba-
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saltico talhado cm forma de torre. E aproou resolu-

tamente ao Estreilo, na supposiQao de que a esqua-

dra hesponhola o tivesse afoutamente investido, sob

aquella delicia de tempo. Mas em vao doze dias

bateu essas aguas, da Terra-da-Desologao ao Cabo

S. Diogo: a frota castelhana, bem mareada e com

bom vento, singrava ja na altura da Bahia Blanca,

na costa argentina.

Entretanto, n'essa rebusca iucessante pelos mares

e costas americanas atraz das quilhas inimigas, o

chefe corsario nao abandonava um instante so o seu

intento e, num largo voo ao longo da Patagonia, va-

rejou tudo ate ao Prata... Mas tres mezes iam jd

esgolados e nem um so casco sobre as ondas f

grande master flibusteiro viu entao que ate as

vindouras mongoes do anno que comegava o Atlantfco

permaneceria deserto em todas aquellas latitudes. E

meditando ja em novos pianos de ataques e assaltos

lem.brava-se outra vez do Brasil, « esse vasto e opu-

lentissimo territorio que elle guardava da Trindade

como uma presa certa e de que se nao apossava

desde logo por a contar bem segura na mao.

»

A esta idea sorria, e seus grandes olhos azues,

accusando bem a sua descendencia ,anglo-saxoma,
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accendiam-se entao em vivos claroes rapaces, em-

prestando-Ihe a physionomia rosada e limpida linhas

duras e rispidas que recordavam perfeitamente a car-

ranca de velha aguia do tio, o supremo chefe flibus-

teiro, maior que Mansfield de quem fora logar-te-

nente e discipulo, e unico rei n'esse momento de todo

Mar das Antilhas.

E mais altivo que nunca, embora intimamente

despeitado e em furia por aquelle cruzeiro burlado,

muito erecto sobre o chapiteo, uraa das maos a es-

pada emquanto a outra pousava sobre os varoes dou-

rados da gaiiita, as plumas brancas do gorro tremen-

do galhardamente ao vento, Aflfonso voltou-se para o

timoneiro dictando-lhe »um novo rumo e, mandando

largar todo o panno ao Falcdo, deixou o estuario do

Prata em demanda da Trindade.

sol rolava lentamente no poente. As vastas

aguas atlanticas tinham fulguragoes inauditas. E a

infinita e larga barra flammante do occaso cobria de

uma extraordinaria e feerica apotheose d'ouro a Ar-

gentina, Chile, e, sobretudo, o Brasil, como mn
estranho e maravilhoso prenuncio da sua grandeza,

da sua gloria e da sua omnipotencia futura em toda

a America-do-Sul.
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Foi por um dia limpido e suave que a pedre-

gosa e longinqua ilhota brasilica surgiu pin-

turescamente, muito recortada e em relevo

sobre a purpura do crepusculo, a alta proa do bri-

gue que, n'um voo d'ave marinha e com as alvas azas

de lona bem enfunadas ao vento, demandava o anco-

radouro n'uma veloz singradura.

Fevereiro envolvia a Trindade em sua ardencia'

e esplendores. Todo o littoral da bahia de leste ti-

nha um aspecto risonho, na vegetagao profusa e den-

sa que, agora, alii se alastrava com estranha exube-

rancia. Os cabegos e outeiros, como os pequeninos

pianos e valles, estavam cobertos d'arbustos e foetos,

erguendo-se em tufos alegres na sua folhagem em
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crivo. Ci e \k, por sobre a ampla alfombra verde-

jante perdendo-se ate cis penedias centraes, tambem

colmadas no alto por manchas d'hervagens frescas,

surgiam as lindas copas dos espinheiros e das aca-

cias em flor, semelhando grandes umbellas alvagas

e d'ouro tremulando ao vento. Orlavam o alto das

breves praias brancacentas tapetes esmeraldinos de

grama, desenrolando-se entre as rochas como estra-

nhos gobelins. E sobre o plateau do Entreposto, no

pequeno promontorio empinado, uma vegetagao mais

elevada, frondejando em esplendidas corbeilles n'uma

vasta florescencia.

As aguas da minuscula enseada, n'uma relativa

tranquillidade e abrigadas do vento do norte, resplan-

deciam suavemente ao occaso. A fina haste da baliza

destacava a um canto, pela proa do brigue, na sua

bandeirola de cobre pintada a zarcao. Gaivotas, em

^bandos extraordinarios, grasnavam alegremente, voe-

jando em torno aos mastros, ou fluctuando, em filei-

ras graciosas, no dorso verde das ondas. No recanto

do corrego e nas curtas faixas de areias, era tal a

serenidade das vagas que os escarceos se denuncia-

vam apenas por tenues debruns d'alvaiade espumante.

E so alem, para fora de pontas, onde o oceano ia
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pleno, e que rolos grosses de ressaea estouravam,

sonorosamente, sobre os avangados cabegos basalticos.

Amarrado o Falcdo e trocados com a terra os

signaes combinados, Affonso saltou, acompanhado de

Mercedes e de frei Angelo, por entre as acclamagoes

e continencias da guarnigao do Entreposto que, como

sempre, formara ao seu desembarque.

terrapleno do outeiro apresentava, agora, um

certo aspecto de terra fertil e tropical. As primeiras

culturas de cana e milho que o chefe flibusteiro, con-

junctamente com « mudas » de flores e sementes de

hortaliga, trouxera de Santa Catharina cobriam, ao

centro, o terrapleno, em quadras de verdes espada-

nas em fitas, ondulando ao vento e aliuhadas as mar-

gens sinuosas dos caminhos. Rente a Gasa do Com-

mando, na pequena horta-jardim, sobre os canteiros

de terra fofa, os legumes e as flores vicejavam d'en-

volta com os cravos e rosas, as orchideas e lyrios. E

correndo ao longo do cabo ate ao amontoado de rochas

onde mar espumava e bramia, as frescas petalas

das acacias pintalgando tudo d'ouro como nas

encostas da Margarida.

Mercedes, que j^ amava aquelle sitio, tivera uma

impressao deliciosa, por o encontrar ainda mais bello
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e attrahente que quando o deixara ao partir para as

aguas do Pacifico. De novo entao, e com maior alvo-

rogo, voltou a passar as manhas e as tardes entre

as suas plantas queridas. Affonso, quando nao andava

em suas excursoes habituaes, vinha fazer-lhe compa-

nhia. Entao ambos, muito unidos e expansivos no

grande affecto que se consagravam, sentiam-se abso-

lutamente felizes n'aquelle ninho Iranquillo. E tao des-

vanecidas se achavam ja no espirito da moga as re-

cordagoes e saudades da terra natal que, passeando

"Cntre os canteiros ou contemplando com dogura a

infinita amplidao do mar, muitas vezes dissera ao

esposo desejar viver longamente alii, tendo-o sempre

a sen lado, em meio d'aquellas aguas, sob aquelle

ceo cor de anil.

Emquanto nao regressava a Boa-Nova e se nao re-

solviam outras expedigoes ou cruzeiros, o chefe corsa-

rio fez desembarcar a maior parte da gente, afim de

a arejar e desentorpecer das estreitezas de bordo.

Concluiam-se, por esse tempo, as obras externas

da ermida e os operarios passavam ja aos trabalhos

de ornamentagao interna e levantamento do peque-

no altar onde devia collocar-se a imagem da Senho-

ra da Gloria, que o commandante flibusteiro trazia

. --»:,.. '..a-J-s----
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no seu camarim, a bordo do brigue, e que venera-

va com particular cultualismo por ser « a sua santa

Madrinha». Prompto o altar, a imagem da Senhora

— que ficaria sendo a padroeira da ilha— seria

transportada, em procissao, de bordo para a capel-

linha.

Effectivamente, quinze dias depois, n'uma ra-

diante manha de domingo, muito cedo, desembarca-

da a Imagem n'um dos bateis de bordo, e improvi-

sado um pequenino andor recoberto de galhardetes

e flores, entrou-se a preparar o prestiio, a porta da

Casa do Commando. Gonstituiam-no os marinheiros

do brigue e a guamigao do Entreposto, levando cada

qual seu uniforme a huguenote e as suas armas,

empunhando todos archotes accesos.

Organizado disciplinar e militarmente o cortejo,

Affonso, Sacerdote, Guilherme Reyd e o Gontra-

mestre pegaram aos hombros o andor— e a desfi-

lada coraegou, ao som de canticos e hymnos entoados

pelos flibusteiros e ao estrugir alacre e metallico das

trombetas nauticas, em demanda da ermida que fi-

cava por detraz de uns penedos e quasi occulta do

mar, a pequena distancia do local onde se erguia o

Cruzeiro.
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Ao lado do commandante ia Mercedes acommo-

dada por causa do seu « estado interessante » n'uma

especie de liteira ou palanquim de madeira, conve-

nientemente preparado a bordo e toldado de galhar-

detes, que quatro possantes marujos carregavam aos

hombros.

Em pouco, galgadas as voltas accidentadas e em-

pinadas do caminho correndo sobre rochedos, alcan-

gava-se a capellinha: e a imagem da Senhora da

Gloria era collocada, por entre resas festivas, no seu

pequeno altar d'alvenaria cheio de ornatos que, na

vespera, apos a cerimonia da bengao, frei Angelo e

Mercedes haviam profusamente enfeitado de rama-

gens e flores.

Em seguida, foi celebrada uma missa solemne e,

feita uma rapida visita ao Cruzeiro, desceram todos,

muitos alegres, para a Gasa do Commando e os gal-

poes, onde grandes mesas repletas de comestiveis e

vinhos OS esperavam, mandadas preparar por Affonso

para se festejar aquelle dia assignalado da traslada-

gao da Senhora da Gloria e da inauguragao do pe-

queno templo.

A noite, depois de um fogo de tigellinhas a bordo

do Falcdo, o commandante com a esposa, o sacerdote
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e piloto, reuniu-se no terreiro do Entreposto, diante

de uma immensa fogueira que mandara accender

para uma velada festiva sob as estrellas. E, congre-

gada a marinhagem e operarios em volta ao chefe

flibusteiro, as antigas dangas de bordo, formadas s6

de homens, com jogos destros e habeis de espingar-

das e adagas, irromperam enthusiasticamente d'en-

volta as cantigas maritimas vibrando em toadas so-

noras ao som das guitarras gementes:

Adeus, praias alvacentas,

Que eu vou singrar pelos mares,

Com bonanzas ou tormentas,

Com Venturas ou pezares.

Oh, Senhora da Bonanza,

Acudi aos velhos galeoes

Que jd sem a luz da esp'ran^a

Se afundam nos vagalhOes.

Cora^ao de embaroadi^o

E como o mar, como as fl6res:

Tem aromas e feiti^o.

Tern tempestades . . . de am6res.
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D'ahi a uma semana a Gasa do Commando e

OS armazens do Eiitreposto amanheciam em-

ban deirados, bem como o Falcdo, que des-

pertava os ecos adormecidos da ilha com uma gran-

de salva de artilheria.

sol, na sua quotidiana e victoriosa ascencao

para o Azul, surgia, d'entre as nevoas matinaes do

horisonte, como um enorme balao d'ouro luminoso.

A enseada toda fulgia, pela sua larga curva d'aguas

em bonanga. Malhas fulvas de luz boiavam, ao lar-

go, nas ondas. Contra a penedia, agglomerando-se

mais profusamente nos cabos erguidos em silhueta

<le coroa, novellos grossos d'espuma rolavam frago-

rosamente, cobrindo tudo de um veo prateado de

16 >



242 BRIGUE FLTBU8TE1R0

tulle. A popa do Falcdo, cujos galopes dos mastros

oscillavam no ar com a trama artistica da sua cor-

doalha suspensa, frisos de lacre ou rubim tremiam

e fulguravam no verde-gaio das vagas. E, por sobre

OS cabegos distantes, procellarias e gaivotas, em im-

mensas revoadas, pintalgavam com a brancura das

suas azas inquietas o doce anil do firmamento.

No littoral em socalcos, os massiQos de verdura,

destacando a luz nascente, semelliavam gigantescos

trabalhos de seda-frouxa feitos sobre um immenso

relevo de bronze. As frondes frescas das acacias al-

teavam-se, entre os outros arbustos, em grandes

tufos cor de ouro. As plantaQoes de cana e milho

tinham um esmeraldino suave, ondulando a aragem

do mar pelos repuchos densos das suas folhas que,

as vezes, reluziam ao sol como uma floresta guerreira

de cemilarras ou langas. E para os montes centraes

da ilha, logo abaixo do perpetuo abornoz de nuvens

que envoi ve o seu ponto culminante, um ou outro

veio d'agua crystalina descia de rocha em rocha, si-

nuosamente, como monstruosos e mythicos reptis

d'escamas fulgurantes.

AiTonso e Mercedes, acompanhadosdefreiAngelo,

faziam o seu costumado passeio ao longo dos cami-
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nhos do Eutreposto quando, ao enfrentarem os gal-

poes festivemente ornamentados e em gala, a guar-

nigao de terra e a do brigue, ao mnndo do piloto,

apresentando armas em continencia e fazendo estru-

gir as trombetas nauticas, romperam em estrondo-

sas acclamagoes ao chefe flibusteiro.

Commemorava-se, n'esse dia, o segundo anniverr

sario da elevagao de Affonso ao posto de comman-

flante. Havia sete annos que o grand old hoy, tendo

chegado a Margarida glorificado pelo combate naval

da Martinica em que, n'uma flotilha de bateis conse-

guira, por urn estratagema e golpe de audacia inau-

ditos, tomar com os seus liomens tres galeoes caste-

Ihanos, — assumira o commando do Falcdo para ex-

plorar o Atlantico-do-Sul ate ao Pacifico.

Apenas cessaram as acclamagoes Affonso, diri-

gindo algumas breves palavras as guamigoes, reme-

morou-lhes calorosamente o alto feito da Martinica

que fora em parte devido a prompta arremettida e

denodo de alguns dos veteranos que alii ainda se

achavam e que, logo depois, tanto e tanto deviam

exalgar o valor insupplantavel das armas flibusteiras

n'aquelle glorioso Entreposto. E terminou concitan-

do a todos a continuarem sempre, com a mesma de-

r.,-*SS\l.-<-- -aei.i i:^^^^!^:^



'-!
, : '^:^mS^'W-

24i BRIGUE FLIBUSTEIRO

dicacao e bravura, as tradigoes immorredouras da

poderosa Communidade do Mar das Antilhas. .

.

Depois de percorridos minuciosamente os galpioes,

conimandnnte flibusteiro retirou-se, com a esposa

e sarerdote, sob novas e enthusiasticas acclamaQoes.

Apos almoQO, Affonso e Mercedes, atravessando

a pequena horta-jardim onde se demoraram alguns

instantes percorrendo os canteiros, foram sentar-se

a bella miranda, arranjada entre as rochas e reco

berta por uma especie de caramanchao de verdura,-

que ficava bem a ponta do cabo e d'onde se domi^

nava todo o admiravel panorama do oceano. E alii

se enlevavam ambos no espectaculo das aguas am-

plamente banhadas pelo sol da manha, quando de

repente, cflem, por traz dos cachopos de Martim Vaz,

appareceu, singrando lento nas ondas, urn navio todo

em panno.

capitao flibasteiro, que esperava a toda hora a

Boa-Nova, ergaeu-se logo satisfeito o, tomando do

oculo de bordo, assestou-o para o navio, por entre

OS altos cabegos. Mas, n'esse instante, outras velas

se mostravam acompanhando de perto aquellas: eram

quasi todas redondas, indicando embarcagoes de alto

bordo velejando a.panno cheio. E, mirando-as e re-
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mirando-as detidamente, o experimentado commander

cerrava a physionomia, n'uma preoccupagao que au-

gmentava de momento a momento.

Mercedes, que o fixava attentamente, ao vel-o

assim transmudar-se pouco e pouco, teve uma pal-

pitagao e um empallidecimento, temerosa ja de que

aquelles cascos alii a vista viessem trazer qualquer

perturbagao a tranquillidade da iiha, a sua vida, ao

seu bem-estar e socego. E, muito preoccupada, obser-

vava tambem agora, minuciosamente, o marear lento

da frota, pairando entao bastante aquem dos cacho-

pos, bem em relevo nas vagas.

No emtanto Affonso fora encostar-se a um roche-

do ainda mais avancado da ponta, onde apoiava os

eotovellos para se firmar melhor: e nao retirava um
momento o oculo de sob re os navios, cujos cascos

escuros se distinguiam nitidamente, em detalhes,

quando se algavam, aos balangos, no dorso dos va-

galhoes rolando em zimborios d'espuma. Buscava

anciosamente reconhecer-lhes o pavilhao, os galhar-

detes. Mas isso era por emquanto impossivel com o

rumo que traziam, todo a oeste, vendo-se-lhes ape-

nas os bojos de proa. E assim absorvido, inteira-

mente alheiado das coisas em torno, sem mesmo dar

<!^- l&i^^..J^
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por Mercedes que viera postar-se a seu lado, o che-

fe corsario nao perdia a mais pequenina evoluQao d*

esqaadra, marchando em linha de frente.
]

A esse tempo, de bordo do brigue, onde a ma-

rinhngem acompanliava tambem cuidadosamente a;

singradara do comboio ao longe, o conlra-mestre^

por ordem do piloto, partia para terra, com ires

bateis e o esquife, a dar parte de que « velas sus-

peitas mareavam a oeste, junto aos ilheus de Martim

Vaz, e que o Falcdo estava promplo a reembarcar

toda a gente e fazer se ao mar ao primeiro signal. »•.

Quando o contra-mestre chegou as rochas altas

do cabo e penetrou na miranda, o navio-testa pare- .

cia orgar todo para o sudoeste, seguido dos outros

que Ihe vinham na esteira. seu grosso casco reve^

lou-se entao nitidamente, pelo alto chapiteo e a mas-

treagao de muita guinda. Era uma nau de-linha, pin^

tada a alma^re, «raio de vela» nas suas cintas e

cintoes, na sua popa alterosa, quadrada, talhada em

escudo: trazia todo o velame fora, como os deiiiais

cascos seus companheiros, e formava com elles um

total de cinco quilhas. Mas nem a cruz de Christo

nas velas, nem uma so bandeira k mezena ou nos

topes

!

. •
n
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.
Affanso, baixando o oculo de repente, deparou

entao com Mercedes que o enlagava com os bragos

tremulos, pallida e afflicta, a perguntar-ihe tartamu-

deantemente que esquadra era aquella, que alii vinha

e que tanto o preoccupava. Elle fazia por aquietal-a

com palavras a que, em balde, procurava imprimir

firmeza e serenidade, quando se Ihe apresentou o

contra-mestre acompanhado de uma escolta de. ma-

riuheiros armados. homem, acercando-se logo com

as armas em continencia como o pelotao de marujos,,

transmittiu-lhe o recado do piloto e ficou a aguardar

ordens.

A frota ainda vinha a dez milhas, mais ou me-

nos, e caturrava lentamente na vaga.

chefe flibusteiro, a physionomia cada vez mais

carregada, volvia a observal-a de novo quando per-

cebeu que o galeao-testa, n'um movimento simulado

a outro rumo, parecia cahir pouco a pouco sobre a

ilha. Entao, subitamente exaltado e congesto, excla-

mou :
•

*—A esquadra manobra para ca! Sao os luzos

que vem dar-nos cerco, desforrar-se sem duvida do

combate de Santos. . . Ainda beml. . . E gritou ao

contra-mestre:— Para bordo, presto I E dizei da mi-

Witii.SiS
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nha parte ao piloto que tenha tudo prompto para

suspender, que mande distribuir munigoes e armas^

abrir as escolilhas da coberia, safar a artilharia !. .

.

E tomniulo Mercedes nos bragos atirou-se para

o Entreposto, ordenando o toque de embarque.

Immediatamente todos se prepararam e arma-

ram e, sem perda de tempo, desceram a marche-

marcbe o outeiro ate as rochas alagadas onde os

aguardavam os bateis, n'um dos quaes embarcaram.

capitao e a esposa. Em minutos, a remadas pes-

santes, as peqiienas embarcagoes atracaram ao bri-

gue. chefe llibusteiro, retomando a moga ao collo^

galgou logo a escada, com aquella destreza e intre-

pidez maiinheiras em que era inexcedivel : e man-

dando arriar galhnrdetes e bandeiras, a excepgao do

pavilhao do navio, entrou a movimentar tudo, com?

a maior energia e presteza.

Era uma faina como nunca em todo o Falcdo—
pelo chapiteo, pelo conves, pelas cobertas, pelas ba-

terias. E em pouco faiscavam ao sol, sinistramente^

espadas e lancas, falconetes e pecas de grosso cali-

bre, preparadas para uma batalha tremenda.

Ferros sob mao, pannos a largar, a marinhageift

distribuida quer para as manobras nauticas quer
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para as de guerra, Affonso; que encerrara Mercedes

no camarim, de pe no alto do chapiteo, attentava

agora, como um lobo solitario que e surprehendido

por um bando de cagadores, em todos os movimen-

tos da esquadra, que apparentava singrar aiuda a

outro rumo mas que descahia constantemente, as gui-

nadas, para aquelle ponto da ilha. -

A simulagao do inimigo, posto percebida por Af-

fonso e toda a guarnigao, era tao bem executada e

perfeita, que deixava, as vezes, como uma duvida

no espirito dos flibusteiros sobre se as quilhas seguiam

outra derrota ou se, com effeito, tentavam atacal-os

alli. E tal duvida tanto mais se accentuava ao mo-

mento, para o piloto e a marinhagem do brigue,

quanto era ja chegada a occasiao opportuna para a

frota carregar toda para terra, n'uma bordada se-

gura, e deixava de fazel-o entretanto, continuando

na sua proa de sudoestel

Foi levado por isso que, de uma vez, o velho Reyd

exclamara

:

— Nao, ainda nao e d'esta que os lusos se ani-

mam f . .

.

Mas genial capitao, de pe junto a borda, nem

Ihe prestara ouvido, absorvido inteiramente na obser-
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vagao continua do manhoso velcjar dos navios, mur-

murando de si para si:

• —Nao ha duvida, e a esquadra lusitana que vem

dar-nos cercol. .

.

..
-

? Effectivamento assim era. Desde a tomada do ga-

ieao castelhano junto a Trindade que eclioara pelos

mares a noticia alarmente de que urn brigue flibus-

teiro andava ao corso pelo Brasil. Alguns capitaes

hespanhoes, como as frotas de Lisboa, affirmavam

tel-o visto, uma ou outra vez, em bordadas ao lar-

go na altura de S. Vicente, correndo logo uma lenda

assustadora sob re o Falcdo, lenda em que se dizia

« que esse navio velejava como um raio e que iiem

as maiores esquadras poderiam resistir-lhe. Essa na-

ye phantastica cruzava e voava desde o Mar das An-

tilhas ao Prata, levando a derrota e a pilhagem, a

destruigao e a morte a todas as velas inimigas !. . . »

A narragao, que inflammara o espirito popular en-

chendo-o de aliucinagoes e pesadellos, andava de

bocca em bocca entre as populagoes littoraes do Bra-

sil, chegando por fim aos ouvidos do governador ge-

ral que mandara guardar por ligeiras mas fortes es-

quadrilhas, as povoagoes raais expostas da capitania

de S. Vicente e das que Ihe ficavam mais proximas.
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Apezar d'isso, porem, a nau que conduzia annual-

mente o qiiinto do ouro para Lisboa tinha sido apri-'

^ionada, na monQao d'inverno, pelo «brigue sinistro»,

pois que nao chegara ao seu destino. E sabia-se qu3

OS Pescadores da Bertioga diziarn ter ouvido um dia^

por esse tempo, a poucas milhas da costa, proxima

aos Alcatrazes, um tiroteio de artilheria que parecia

travado entre dois navios, e que comegara a meia-

tarde e se prolongara para alem das Ave-Marias.

Depois havia o testemunho de outros navegantes que,

€m viagens para a America-do-Sul ou para as Indias,

tiuham avistado muitas vezes, a noite, uma fogueira

ardendosobre as rochas da Trindade. . . Finalraente,

surgira a nova terrivel de que o Falcdo chegava ate

a estacionar e fazer desembarques em terras de Pa-

ranagua ou de Santa Catharina. . . Ao ter conheci-

mento verdadeiro de semelhantes factos, Alexandre

<le Souza Freire, o 23.° governador geral do Brasil,

despachou k pressa uma caravella para a Metropole,

^nviando sobre o caso todas as informagoes a El-Rei

e solicitando promptas providencias para um ataque

<;ompleto ao navio flibusteiro, que tomara a Trindade

e d'ella fizera ponto de operagoes no Atlantico. Pre-

parou-se entao, em Lisboa, a frota de cinco velas—
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uma nau-de-linha, duas caravellasredondase duasla-

ti.nas— que alii vogava agora lentamente, em mano-

bras cautelosas, para por corco seguro ao Falcao...

almirante portiiguez acertara de entrar em

aguas da illia na melhor opportunidade, quando o

navio pirata se achava no « antro », como dizia. Muito

tacticamente, porem, nao aproara logo para o por-

to, simulando outro destino, no receio de que, pre-

sentido o seu iiitcnto pelos flibusteiros, estes, apro-

veitando a distancia, forgassem velas em fuga no ve-

leirissimo brigue. E, do alto do tombadilho, acceso

ja n"um forte aguerrimento contra « os ladroes e as-

sassinos do mar», bradava enthusiasticamente a sua

gente

:

— Gamaradas ! Em nome da Patria, em nome

d'El-Rei e em defeza do glorioso pavilhao das Qui-

nas, devemos esmagar os corsarios! Que a nefanda

Communidade do Mar das Antillias pague, com o

sangue dos sens, o aprisionamento do galeao do

qiiinto e a alTrontosa invasao do sagrado territorio

colonial portuguez ! E urgente varrer e enxotar para

sempre das aguas brasilicas a negreganda e infamls-

sima bandeira ingleza dos flibusteiros!...

E puxava ainda para o sudoeste afim de virar a
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altura conveniente, de onde correria a popa para o

porto com sueste fresco que comegava a soprar,

fechando entao totalmente Falcdo no circulo de fo-

go dos seas navios ...

Mas Affonso, sobre a tolda do brigue, de porta-

voz em puiiho, nao perdia menor movimento da

frota. Entretanto, como esta seguia ainda ao mesmo

rumo, sem se decidir a virar contra a costa quando

a occasiao parecia a melhor e vento mais favo-

ravel, chegou a pensar por instantes que semelhante

€omboio nao vinha com destino a Trindade, mas que

assim se approximava para fazer d'ella simples ponto

de reconhecimento. Julgava mesmo que se ia reali-

zar que Keyd dissera a principio:— « Ainda nao

e d'esta que os lusos se animam ! » Mas estava aler-

ta, bem alerta. Nao obstante, com a sua audacia ca-

racteristica, permanecia ainda fundeado, a espera do

«ultimiO momento», como sempre fazia. Fiava-se na

sua estrella, na sua felicidade, no sen genio! Depois

conhecia bem Falcdo, sabia que elle costumava

operar milagres mesmo nos momentos mais criticos,

e que, parelheiro do mar, nao hava quillia que o

pudtisse veneer na liquida steppe infinita. .

.

A esquadra pairava, n'esse instante, bem em
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frente a pequena enseada do Eiitreposto. E logo a

riau capitanea, n'uma evolugao repentina, atirou-se a

p6pa rasa em direcgao ao brigue, soguida das cara-

vellas descrevendo a mesma linha. ;

AfTonso, voltaiido-se entao para o piloto, que es-

tava a seu lado, exclamou: - '

— Afinal, ahi vem elles sobre nos! Querem en-

curralar-nos entre pontas para nos impedirem a

sahida. . . Boas!. .

.

E sorria vaganiente, como n'um desdem do inimi^

go. Mas s6 agora, ao observar bem as velas porta-

guezas distantes apenas tres milhas, e que podia

avaliar precisamente a poderosa frota que tinha ante

si. E arrependia-se de nao ter levantado ancora logo

ao cahir do sueste, Teria evitado, em tempo, um

combate duas vezes desigual, pelo vento contrario e

pelo numero de navios; nao arriscaria todas aquellas

vidas que a sua vontade movia; e, apartando desas-

tres possiveis, poderia estar ja a salvo, em caminho

das Antilhas, a reunir reforgos e gente para a recon-

quista da ilha. Mas a indecisao da frota em fazer-se

para a costa e a incerteza da verdadeira possauga

das quilhas, tudo isso junto ao dever de nao abando-

har OS thesouros senao em extremo perigo, Ihe ha-
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viam feilo aguardar ate alii as manobras do inimigo,

para uma deliberagao decisiva.

Entao, como nos momentos supremos, subitamen-

tetransfiguradon'umvelhodemonio

—

grand old boy t

— emboccou o porta-voz d'ouro e gritou para vante:

— Ferro a pique! Largar joanetes e gaveas! E

gente a postos sobre o conves, o castello, as bate-

rias ! . .

.

brigue, m'uito leve e em lastro, mal as velas

bojaram ao sueste fresquissimo, arrancou para o

largo, n'uma violenta bordada a bolir.a. No emtanto

a frota cahia sobre elle como urn ,bando de albatro^

zes vorazes sobre um pequeno peixe voador que, ao

sentir-se perseguido, salta attonito de onda em onda.

Vogando em linha de frente meio recurva para o

centro, as possantes naves lusas, ja aoalcance detiro,

romperam n'um fogo vivo.

chefe flibusteiro, que nao contara a principia

Com a pasmosa rapidez desenvolvida agora pelasnaus

investindo para a terra sob o vento propicio, teve um

siibito grito de furia ao ver-se inopinadamente cerr

cado no estreito espago entre as pontas que extrema-

vam a bahia. Mas repostou immcdiatamente a des-

\carga inimiga com toda a artilheria. E continuou a
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avangar audazmente para o ponto da esquadra que

julgou expiignavel em meio as caravellas latinas.

Entao combate tornou-se formidavel, trocando-se

Terdadeiras imvens de projectis entre a frota e o

brigue, que, em bordadas prodigiosas de uma tactica

e pericia supremas, embora ja com o conves devas-

tado, atirava-se para o largo em busca da amplidao

do mar livre. .

.

Era pcla meia-tarde. No ceo azul, muito limpido,

a luz do sol glorioso comegava a desbotar em seu

brillio. mar rugia furiosamente sobre as penedias

da costa, estendendo-se para alem em grandes cristas

de espuma trabalhadas pelo vento intensissimo. Sobre

o outeiro do Entreposto, a verdura vicejante esmaiava

tambem as suas cores, cobertas pelas primeiras som-

bras angulosas dos monies mais altos da illia. Para

o iiorte, por todo o recorte littoral, as pontas iiegras

em cabego, povoadas agora de echos sinistros—
sumiam-se as vezes, por instantes, sob as densas

pastas de fumo alvadio que o vento para logo levava

nas rajadas bramantes.

E canhoneio troava, sem descontinuar, n'um

furor truculento.

brigue, encurralado contra a costa e as naves.
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como nao podia jamais recuar, porque seria fatal-

mente vencido, varado no alto pelas balas, mas con-

trastando ininterruptamente o fogo im'migo, em bor-

dejos esforgados e manobrando com a velocidade de

urn cahique, ora ao norte, ora ao sul— nao parava

nas suas investidas e arrancos para o largo, tao re-

petidos e tremendos contra as caravellas latinas, que

um momento houve em que uma confusao e tumulto

se espalharam entre as guarnigoes d'estas, pertur-

bando-lhes de tal modo as manobras e disparos, que

navio flibusteiro, n'uma evolugao repentina, pas-

sou-lhes pelos bordos, sem a menor resistencia, ga-

nhando dextro o mar alto.

Entao a n^u capitanea largou-se-lhe a toda no

encalgo, perseguindo-o, perseguindo-o, Mas o Falcdo

fendia a vaga n'uma marcha extraordinaria e, em

pouco, pesado galeao portuguez foi deixado a dis-

tancia de milhas . .

.

Affonso agora, n'aquella corrida a popa para o

norte, respirava a longos haustos como no allivio de

um grande pesadello, mas no seu rosto e nos seus

olhos claros viam-se ainda os fundos signaes do seu

desespero. De pe, sobre o tombadilho alastrado de

mortos e feridos que os marinheiros sobreviventes

17
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iam Inngando ao mar ou carregando para a coberta,

conforme o caso, — fixava sem cessar os cabegos altos

da ilha ocultando ja o outeiro do Entreposto com o

seu recoFte graiiitico. Um mixto de pesar e de colera

sacudia-o, por vezes, no seu orgulho abatido e, como

um loiico, ergiiia os [)unhos ao ar apontando as velas

lusas com ameagas terriveis.

D'alii a iiistantes, porem, recobrando a habitual

sereiiidade, desceu ao camarim onde encontrou Mer-

cedes desmaiada sobre um dos beliches: tomou-a

nos bragos meigamente, cobrindo-a de longas caricias.

E apeiias ella recobrou os seutidos, ainda pallida e

aturdida do fragor do combate, porem ja um pouco

mais tranquil! a por saber o Falcdo livre de perigo—
conduziu-a para o salao da camara e, ajoelhados

ambos ante a imagem da Senhora dos Navegantes,

quedaram-se alii a rezar... Depois levou-a para o

tombadilho e sahiu a percorrer o navio, examinando

detidamente os estragos recebidos, revistando appa-

rellios e mastros desde o castello ate as baterias.

Voltou apos a camara, correndo todos os comparti-

mentos e, nao encontrando frei Angelo, a quem nao

via desde pela manha quando ao deixar a Casa da

Administragao tomara para o jardim com Mercedes,



v^A^/i^'^^N ''
".r^-^'s-i'i;;; •,'""'; ;;'?" "';^;'^'' ''":"--:'?'>,;; • '^-v ,! v"*^„

BRIGUE FLIBUSTEIRO 25^

perguntou ao piloto o que era feito do velho sacer-

dote.

—Frei Angelo— informou Reyd— tinha ficado

na ilha. A hora do embarque o contra-mestre o pro--

curara por todo o Entreposlo, mas nao o encontrara..

Entretanto, momentos antes, o mestre de obras es-

barrara com elle subindo o caminho que levava a

capellinha. Depois, ninguem mais o vira. De certo o

sacerdote, coitado, ficara a orar na ermida. .

.

Affonso volveu entao para ao pe de Mercedes e,

encaminhando-se com ella ate ao escudo da popa, alii

ficaram ambos a olhar, enlevados, o crepusculo que

descia.

A proa do brigue, voando como uma pluma

boiante sobre a vaga espumosa, desenrolava-se, toda

livre e deserta sob o pica-peixe, a raagestosa vastidao

do oceano. E o gurupes esguio— ponteiro estranho

das rotas— oscillava lentamente, apontando o rumo

alem, em direcgao as Antilhas. Do outro lado do ceo,

gigantescas nuvens acastelladas punham largas pastas

cinzentas no moroso esmaiar do occaso, levantando

construcQoes estranhas e de eterna mutagao— rostos

colossaes, cabegas cyclopicas collocadas ao alto, figu-

ras de primitivos tempos geologicos; ou, em outras
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metamorphoses, crateras enormes, Mantes, jorrando

luz violcicea, photospheras ardendo os derradeiros

brilhos, cobrindo-se das primeiras sombras na so-

lemne agonia do sol. A leste, o mar recebia o crepe

da noite sob a pontilhagao faiscante das primeiras

estrellas e todo se limitava na tenue claridade do ho-

risonte a oeste onde ainda se destacava em relevo,

mas ja diminuida a distancia, a silhueta aspera, ren-

dada em pedra, da Trindade. .

.

Rio de Janeiro, julho a outubro de 1895,
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LIVRARIA CHARDRON de Leiio & Irmio

96 — Cl_ERIGOS—98

Theophllo Braga

Doze de iDglaterra 500
\iriatho 600
Garrett Noprelo.

Bazlllo Telles

I problema agricola 600
II Estudos historicos e

economicos . . . 600
III Introducgao ao pro-

blema do trabalho

nacional. . . . 400
IT Carestia da vida nos

campos .... 800

Guerra Junqueiro

A velhice do Padre
Etemo 1^000

A victoria de Franca . 100

Baptismo do amor. . 200
Patria 800

In memoriam . . . 2^5000

Finis Patriae ... 300

crime 200

A lagrima .... 100
Oragao ao pao ... 120

Ora(jao a luz 200

Abel Botelho

Barao de Lavos, 1 vol. 800

livro de Alda, i vol. 800
Amanha, 1 vol. . . UOOO
Sem remedio . .

.
, 1 vol. 500

Os Lazaros No prelo.

Fialho d'Almeida




