flôr, que ufa, cae e morre, ne Saudamos do passado as sombras com sau- nos, traz-nos vivamente é natureza e habijó, Lima, Portugal, Godoy, Diogo, Catta- mem, e não como.o principio da;discordia da? Broptia
Fortalezas.
o, tos mnataes. O estribilho tristonho de cada
r preciso estar ao. ar, em algum vaso c
Preta, Silveira, DoMamadto, pra
; Brum, infidelidade e da E entendida 'lisonja. Não
ja pagadoria das tropas da córte, pa| mí ez,á censura e ás ordens de todo o mundo? Bs triste paga, oh! Deus ! ninguem nos vom estrophe é oi sTáda estribilho de uma
Baptista dos Santos, Alves, Gustavo, Lopes, comporta este-escripto a analyse succinta
saudar posa de H. Heine has Nocturnes—:
eso a dia 18do corrente nas fietalensa
Sonres de Souza, Souza, Costa, Veiga 6 dos jornaes mencionados. Os numeros dados nd
Olvidam-se
da
vida
às
mais
acorbas
dores
|
m.
estampa
e
lidos
com
interesse
geral,
atde
Yeves,
A pobre criança que o vento fatia dia 21 nas de Santa Cruz, Pico, Crigoatá,
as paixões dos virginaes amores!
testam brilhantemente o que eu digo. PesDe rio e de fome chorava e chorara.
Roger de Beauvoir, o homem da moda, o Olvidam-se
pu,
Praia do Fóra e Imbny as ferias dosoperarios,
Obituario.— RELAÇÃO DAS PESSOAS SEPULTADAS tana e Ottoni deixam vacuo entre todos os homem
distincto, o litterato fashionablo, que Mas quem póde esquecer da infancia oscêos
O Filhinho da Lavandeira, occupa um im- que sas trabalharam durante a 1º quinzena
NOS CEMITERIOS PUBLICOS, NO DIA 16 DE JA- que os estimevam, vacuo tanto mais sensivel, parece estar
a escrever continuamente as
pela delicada. urbanidade, que se allia aos suas impressões na palma de uma luva! fez A terraem que sorrio aos beijos da mai terna, portante lugar no livro de Quirino. A que se deste mez,
xerRo DE 1864.
de
A irmã de caridade, Anna de Magalhães, esracteres distinctos desses dous jovens es- publicar, ha pouco, um volume de versos— Em que tambem chorou Prevendo E For segua logo & esta é um capricho singelo
rma
nos referidos dias e nos que se seguirem na
baliana, 27 annos. Tuherculos pulmonares. criptores. Theodomiro Alves Pereira, é um Les meilleurs fruits de non panier.
do ersoja
pensamento.
pagadoria os operarios, que deixaram de
Perguntanido-se-lhe o motivo porque dava No transe derradeiro, ao derradeiro adeus pie
Theodora dos Reis Peçanha, fluminense, orador distincto; ainda resôam pelas salas
Sobre a Aspiração...
direi eu? O
nte seus jornaes do mez de Novembro,
academicas as suas pelaveas vehementes, e o á luz essas paginas, respondeu gracejando
70 annos, vinva. Febre perniciosa.
Seria bastante essa à poesia para dar a Qui- autor
a palavra n'uma nota 8 essa
2 quinzena do de Dezembro do anno
brilhantismo o
— E o meu bilhete de visita ao mundo lit- rino os fóros de
Lendo-a, ouvindo-a, mio prende-me
Marcelino Ramos, parahybano, 30 annos, saio lembra com to
phantasia....
ls passado. Segunda secção da pagauecesso
felicissimo
do
drama
—
Maldição.
Não
terario. Com isso provo que ainda tenho o cuida a gente, ie “sentindo a transformasolteiro. Derramamento ceroso.
E
das tropas da côrte em 17 de Janeiro
ca,
Nunca
mais
seguem
as
suas
comHendo
eu
dos
mais
enthusiastas
admiradores
espirito
de
dispo-lo
em
quadras
e
sextilhas.
Francisco Gomes de Oliveira, portuguez,
ão das lagrimas, o accorde sentimental de panheiras no valor do rythmo que nesse
364.—0 1º official, João Lucio de Souza
doromance
Gennesco,
sou
no
emtanto
quem
Cnida
que
este
volume
passa
deum...
adresse'
30 annos, solteiro. Laryngites.
Patentes
» és horas melancolicas do amor é poeta é incensuravel.
Fortu
Silveira “de Miranda, fumi- maissinceramente pensa do seu talento como Eis-ahi, desgraçadamente, como os poetas
À Volta é uma das menos originaes do vonense, 25 annos, solteiro. Tisica pulmonar. critico, como dramaturgo e como orador. Ha da época julgam-se e julgam a quem oslê ! da saudâde, Dou-lho um acompanhamento
pouco tempo ainda-—e esta lembrança dóene Os dias das Meditações, das Contemplações, das parao Pei, — Addio de Goria ou a Tris- lume, posto qu
cripta no
Albin) Jbsé de Brito, fuminense, 58 an- pela
saudade que me ella inspira !—0 Diario

nos, casado. Gastro-hepato-enterite.
o discurso que Theodomiro
Juventina, filha de Adeluide Rosa do Ro- do Rio publicou
na collação doo grão aos bachareis de
sapo, flumibense, 11 mezes. Affecção ce- recitou
1863. Sempre a sua imaginação arrojada,à

Legendas dos Seculos de Psyché e dos Jambos $
Poemas, empallideceram é somicam-se par

sempre. Ahi está o motivo porque Eugoi
Pelletan, prognostica a queda irremediavê
da poesia ém verso.
“ Alfrodo, filho de Manoel Ferreira Alves,
Hoje escreve-sepa nãos..so estar. sem
Snminense, 10 mezes. Hepati
traz-me
á
mente
a
caravana
desse
cento
e
eserever | E uma Faso semsaborona e futil
Uma criança, filha do Dr. Octaviano âe
tantos
desertoros
|
que
não
encontraremos
a.
Será possivel qui e O silencio funebre
eida Rosa. Nasceu mo
mais acotovelando-nos nas salas da acadeCahido
como uma pedra sepulchral sobre 05
vo, liberto, 26 annos, solteiro. Diarrhéa.
que, exposto, finminense, 18 dias. mis, nas sessões ifterarias, no theatro... é grandes proseriptos francezes, geja o lençol
no theatro emtim! Para onde irão elles
mortuario de todas us vocações que tentam
stom
nos abraçaremos mais?
urgir
luz da gloria ?
Maria Carlota Thomoria,»» portuguera, 40 quando
Esses poetas, romancistas, comediogra|* Pellomos dos vinte annos e do tempo dos
annos, casada. Febre ty)
e dramaturges, que se munem do estudos, que são os melhores representantes
Pedro
digas fluminense, 27 phos
ergaminho e têm de dizer o udeos da par- da verdadeira poesin. Nesse temvo escreveannos, solteiro. Tuberculos pulmonares.
dita
áquelles
livres
folguedos
do
estudante,
derramar sobre o papel as lagrimas
Manoel Domingues da Silva, portuguez, esquecem-se por certo ds cruentadas phases sequeparaesculdam,
os olhos, os sorrisos que irriag annos, casado. Cachexia.
da academia, diante de um tribunal, ao pé tam os labio:
e Crê... um pouco.
Candida Mathildes da Camara,
líbellos, atacados plo amedrontadores
O sympnthico aúthor das Estrias Errantes,
gueza, 37 annos, vinva. “Puberculos Eus dos
processos e com as eleições em frente! Qual publicou o seu livro ainda no quinto anno
monare:
as épocas é a melhor, 5
Deos? Se as il- ticademico, ainda oceupando os bancos que
Wexandre, filho de Alexandre Pereira de lusões
devem morrer para aos pre sob o asscer
os mais doirados lampejos
Magalhães, fumineuse, 8 annos. Tuberculos ecto venerando
do homem da mugistratura, de sua intelligencin! Os seus versos, São,
anesentericos.
adyocnciae de politica, a ordem presente ois, repassados nº docs mel d'uma fé exJosana Rosa de Jesussilveira, portuguesa dedeveria
transformar-se, e uma lei rescripta pontanea. que é o ui
razão do verda50 annos, vinva. Cachexia
novamente
prolongar
0
tempo
ma
deiro homem de sentimento. E por vezes
Antouio Pereira do Fouseca, portuguer, o curso jui
na nossa faculdade.
entre elles algum soluço abafado, — algum
x
Iteiro Tetan
não o será sempre? o talento poe-| rapido movimento do desespero; — porém
N colas ieabel, italiuuo, 36 eunos, casado. vezas,—e
ico
sepulta-se
sob
a
pressão
mortal
do
coSanto Deus, quem não tem as suas fundas
Perito)
nós que saudavamos um poeta tristezas, ainda que passageiras como o reo liberta, lumiuense, 40 umnos. Epe- digo civil,= ume futuro
batnlhador nas letras lampago?
lopsi
temos de sorprender-mo-nos com
Abre o volume uma poesia sob o titulo de
de quiri, jome
so mais 9 escravos sendo
o Sepiltaemem uma folha publica, não assi- —nhelos.
um canto simples commum.
igas 2,
jplioido 1 aneurism:
um volume de versos ou um poema, porém s( E* elmente
sustentamtentenite Lo coliicu 1, Dueu- Enando
Valle É
Borém
na
ordem
cabalistica
de-candidatos do-se com segurança cadencindo,
nas fórmas rythmadas:
monia 1, bronchítes |
por
um
districto
qualquer?
Porque
não
se
ps de prolongar à idade de ouro? a idade
No numero dos 29 sepultados nos cemite-| lia
«
Oh!
se
ainda,
senhor, voltasse um dia
12 cu“Todo
esse
drama
da
primeira
idade,
rios publicos, estão comprehsndidos
das
ilusões
é
nada
mais?
a
idade
dos
desdeu
que se
Qurindo sob estes bosques se abraçaram
davores de pessons indigentes, agratis,
sendo cuidos e dos souhos !
à innocencia, a ventura, a liberdude,
eoudueçãoe sepultura
o da vida
caixão,
Ha
tuntas emoções no decui
am á requisição da autoridade “policial.
É nto houvesse nesta lida terra
que avilma cança-so
debalde em
Tanta alma fallnz e traiçoeira,
veunil-as e p
|
uma a uma!
Bu quizera viver estreito a Ella,
todos esses belAs isa abunda. no meio, e asde cordgs
a
Em doce laço á sombra da palmeira !+
do senti
los sembinutos
y
VARIEDADE.

tesse de Ravii
igno de igoass applátisos

escolhecmos par Ed
E EDES a ! eparatorios ou academico,
ir academia, a mocidade sem apresentação, sem claque, em pntente
mocidades a pus:
Rocidade da inteligencia ; —a de reputação duda gm outras
dos annos,
partes... por
tres
primeira 'é como todu a mocidade,
e sem or- pessons | que não têm resutação nenhuvariada, sncê sem consistencia
ima
homens de letras ucademicas,
eira,

nda
é o conselheiro
demem ; a segu
Drotectee, é o crisol em quese purificam ..
to
essás pequenia loucuras, que É riem dese
pa... se não existisse ? uma partepor onde
to send emisamtoda sulco
graça
istonias de?coração,
Das e
polá
e pelo aprende Viva-se
pass
a escreverse
se
Dabecat E ahi que
quando
os
esquecepara
versos...
alguns
sadio dahi.
e mocidade aca,
O ruido, que acompanha
de!
rêsume n fé, à esperança,
demica,
Todos os amnos tem-se
u reg E ar
ma
ua, nOvO|
nova À dé, aum novo, beutão,
smtadora 4
duas cousas quesão recel
onde e dor 6 com tado o “enthusiasmo: O
jósrencia
so é
Yo Im de escrever, o quando se
há
je ter alguma
esperança. ficticia senão
s a época

acaricium tambem os
ninam e gcompanhado
mos, wiosPenho-as
de 1862,
'aconficcel-os me
épapa em que principiei
coração grato é o meu
dado do agaso vinjava nesse tempo à

amam

ER

de

todas as cousas...

a

si mes-

hor, e sé ha um

canto—

avulta brilhantemente no yolume
trellas Errantes.

|. “sa

“Não Soam-máis.os canticos

Nas rusticas chonpanas ;

As timidas serranas
Não fullam mais d'amor,

No lar 0 fogo nccende-se,
Ao pé sentam-se unidos
Os filhos mais crescidos
Jim torno ao lavrador!

D'espaço a espaço, timido,

rnnfciado, do verso. Lembra
muito Bulhão Pato a Volta.
A ori jental Suzanna a Odalisca, entoupada

Em sua voz roufenha

O mocho ergue o piar !
Sombria mudez tetrica,
Silencio funerario
Ao quadro mortuario

tornar.

O canto—Ttemorsos—participa das mesmas
circumstancias de imitação do Quien ama no
vive. Remorsos, todavia, apresenta lances melhores,mais segurança no pulso, é mais originulidade de sentimento. Ahi à forma é de
uma côr mais unida e recorda rigorosamente
o que se passa no intimo de quema combina. Quirino deixou fallar o coração... ganhou mais do
que se interpellasse unicamente
o modelo. Para que pedir a outros,
canoa
tanto

possue

de

ouro

polido
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Da vida pelos parceis!

Sobrasse-me espaço que eu a publicaria

di

jocinio de muito bipede iregtas coutrarins !) que solta um

de desdcuz, u9 ver um livro que não
não ter que contar
E ca dorandh jmsinção, pejudo, mu.
Se ha nma couse estupidamente necessaria
o Et corto nto 6 me
no fitnro problema
Quirino são as sun: E
em que não se ponsa !é Por
baixo dessus arinventado peln morte venorando
paginas.
aspecto,
sombrias e d'um
cadas
mo Oh! ! enorque ?
de
imaginação deleita-se nus veriedades
Porque
o
autor
versos, poderia ter
dividna: dados, entypos, de talentos,
«<ostadas aos portaesennegrecidos, avriltando eseripio imuis olgamas duzins elles, para
obesidade do seu volume. Nao
escreveu,
pos ditos é nas conversações satyricas, entra não
pensou mesmo
em escre:
oo
touma nuvem de gazgalhadus, de ulegri e de pathico
poeta ! Esse ltvro é apos resumo
encantador desallinho
melhoros e à
Alli se discutea sciencin, a literatura, as das melhores idéus poeticas,
que são as da in:
dos annos
olitica ! Ta-me esque- rapidas
peitos artes.
de say antor. Esso volume é tm
cendo à politica! Cada qual possue a fran- idos
do matto: Ainda hoje 'os
que a inteligencia atira às letras, côr de outrora ! um verde escuro, um verde dizer habitunte
necessaria para descobrir a pleine attestado
sertanejos contam Eira] his torias
attestado que compre ova a existencia de um sem a esperança! Se ha uma saudude , na nossos
Bonçhe as Gunz idéas, defeito... que se perde mimoso
ou
sa! Parece que tudo fala de tn- desse monstro, ilundo-lhe os ni
escriptor.
ue eu receio myitoé
a tarde, quando se é forçado q ralinar que elle não
menos ndulterados de cucha-páracay- pra,
s
telhas
ljmosus,
no
tanque
abancollija
uma
segunda
parte,
um»
Ídéns em + Hléncio, ée à não patentea-las aber- segunde serie, como nos prometto nas notas doado, nas arv
ahi a lenda
artidas, nô s ninhos | Sto: sa. Eis
nte... graças 4 opinião, á opinião pu- doi seu livro primeiro, Seré inaudito vermos vazios, no éco solitario,
poesin tem quadras elegantes, etodn
men!
que
mal
sábe
repetir
= é muito honrada, muito se. le hoje a mui pouco tempo « enterro das um nome, una palavra uina sylluba [ À alma eli reveste-se de” uam triste. Barração, que
bica, » equedetesta
jeuços.
habitos ares
ag oca Iyricas como tem acontecido com Gruza qs braçose deixa cahir yum piedoso brilhantemente revela o ariimbto escolhido.
á meu ver, foi passada go papel sgb
a idéu
om tempo, ée que mundo Ho bem adequado uasi todos os outros, a'trabidos por uma se- dias abre esse paraiso perdida
Nocrado no sepulchro, o delicado é
a esse tempo ; poisn
xoja interessantissima, que intitulam os ma- E mudo eu contemplava os restosd do passado, daqueile'
sentimental poeta Sonres de Passos. Nada tira
teibuna, desdo a oratoria, até o!
o
a
Desde
de Ulysses ca politica? Deus lhe Era tudo, sombrio, inerte, desoladc
eperipto ligeiro de folhetim,ha na nossa nca- Finheros
o mei que elle causará com isso & Como
o aspecto feroz que saia aero ao merito real dalenda essa quasi assimilução
mia nomes +ympaíhicos e queridos pela perdôe
Eojuvenescente
Mittoratgra
patria
E elle! é elle! o o sonhar, que mimo !
Em tudo resoava o hymno do impossivel
- A inteligencia reparte-se
bremo-nos do titulo 'dacoliecçno: —Es- Cantado ao meu ouvido em sua voz terrivel
A virgem erra na floresta só ;
orvelmento em todos 08 amos aproveita-| treias Ferranes
Ella tão fraca, sem nenhum arrimo!
!
yenios
moríses que o tempo ali soprou!
weis: 0 theatro recebe o que o jornal applauestretias errantes
tudo o que se esçre- Pelos
«sm Dous, if teve ga marepa
dó |
E mudo éuconte:oinplavá os sitios tão sisauúosos
dio, e na tribuna é festejado o dramaturgo,
ES
5
vindo
e
Says
apnos!
errantes,
leves,
fito que chega | Rm feitojo Qurd
“Aonde
os
diás
meus
passei-=há
majs
ditósos)
& póeta, o folhetim e o romance! Quero Ta- vaporosas, ondulando entre une scismae
Verrundo-a,
as form
iues magôa ;
Oh! quem póde olvidar da infancia os puros
idamente lembrar a phalange litteraria que! Endoelachal pa
Bstrelias
que
brotar
na
esneste
,
o
tudias
do
deliquio
imapuro
academicos
anços
Nesortou E
ira das aguas.
e debruça á borda
Arranca triste a virginal carga.
o anno,
1863.
ad
om Hoito Go luar Intermitionto, A terra em que sorrjo aos beijas da mai Ei

os nomes de a penssr-se em algum momento feliz qu des: Em que tambem chorou prevendo É a
tino verdadeiro jubito ita
vos Pereira, gtaçado
mens, amigos,Qui Phcodomiro
da vida, so murmurio saudoso do
os Santas, Frrapojaeô venio.
Francisco
Estrellas nascidas em gottas de la- Em despedir-se deila, no dorradejro sao
| tuenbio Ottoni na elis,
ss, prrando através dos sonhos volupe alindam duas sfncerasmanifes- Fososd
sda mocidade. Bellas e pallidas estrellas
stato es politica;
primavera!
Estrellas” Errantes, Rasão, Futuro & da ira
quando guardaria ello à publicação
polida
“Epoca| Tomance, poesia, jornaes
das
sugs poesias? Portou-se como
Es liberal,
E
TO SOBRE
Dizem que esta ultima soro a moci- e desses Dos
co m as syas bellezas c com
erdor
as
sensiveis
dade e ala pes
defeitos ao dente impussivel da cri5º Futuro e Epoca fo- osticaseuslittermig.
e da critica... anti-litteraria
oiitica liberal em
Ci aual

Pestana,

o talento ; a

rito e do a fisdos rara
conhos
“bs Dedustoros da Epoca à do uturo;
chegarem á
csfnem o melhor caminhomão para
doabsurdo nem
Serdade”- Nem lançaram
o
como
politica
a
Se meuito. Entenderam
gustentaculo us sentimentos nobres do ho-

(9) Estrellas Errante, | vol. —Typ.

parcial—S. Paulo.

Im-

Emtanto

a “uaná

O

paquete

o ara

de farinha de (riga com
avari

perior quetidade.

SarxroxcE, com—

mandante F. Salles, sairá para Monte-

—

SEGUNDA-FEIRA 18 DO CORRENTE
4ºs 11 horas da manhã em

NA

62 RUADO HOSPICO 62
ROBERTO GREY
autorisado pord
ei leilão, hoje segunda-feira
Corrente, às u oras em E em
mazem, 7
s de NEEas st
& qualidades, à

EEILOES

7

rior qualidad
dita, banha Ea Baltiryor:
dita, banha de Now-Y ork.
fita, genebra hullandeza,

as quaes
Y
prazo 6 a dinhei
queuos por conta de a

IMPORTANTE LEILÃO
de

generos

de

estiva

a prazo e a dinheiro
constando

de manteiga de Is] E: Ya nova

banha de Baltimore, di
2a, gge—enebra hollandeza legitima, tudo desu
perior RT
de.
TERÇA-FEIRA 19 DO Ce;
54 RUA DE 5 PE9RO 34
4ºs 1 horas em ponto

LEILÃO
260 em divi-|,
das pertencentes ao falnelurm=manlciã
lecido
e superior.
2º dita—banha de

ANTONIO BORGES PEREIRA.
M. P. BASTOS JUNIOR
autorisado pelos Srs. administradores da

casa do fallecido Antonio Era

Ee

e por despacho do Exm. S

a das suas respecti
assignaturas
do guarda-livros da mesma. pragas gusto do
prazo de 15 dias, a
a data deste an-

Ce

gupcio, como dispjs o et 10, do regula“Rio de pai
Pelo Sr. thy
émarda,
os

1 de Janeiro da 1864 —
ixo, Carlos João Kinhardo,

Cemiterio
de S. João
Baptista.
Bai

O administrador do cemiterio de S. Jogo
Baptista tendo de proceder do 1º de Fovereiro em diante, á exhumação de todosos
cadaveres, cujo serao du coldestao da sepuitura tenha'ter Jninvdh ;º3] do mez findo:
torra'= “odus as pessas interessadas, diga
de remover tnes sepulturas, ou de

«are

destino nos restos mortaes, Cemitério do 8,
Baptista,em 15 = Janeiro de 1864.
ha,
5) agministador fr. À

extensão celeste

calyario futal é inda em verdes ado is

usnão 9 peifo nos rasgaim atrozes desenganos,
até da mesma espriança um paio m
PS

Quinze annos, querida, Nº o mundo,
Que à a] enganoso ntrebatu;
fas orfine se eduz e que mata

oios E

enenos bn fem

Não te
entregar ihinócento
Eua
a lhes peçam correcção
Da vertigemho louço transporte |...
a:
» que venha adquirir Quando achamos sómente em nosso vão
leltrio,
Quinze ánios é a vida e a morte !
m
a Andê
gra
Te] uia) ão no autor.
É” o céo e o inferno tambem!
brincos um divortimento,” um pass
L Pelas gotas de mel—a espéponja do martyrio !
Noite de Esto, leva-nos & nensoe nO aqsacampo da litteraimt eniimontalista. em Por leito ge gesçanço. os braços de ee
pes emballandó-nos tro oi pita s aspium imerito extraordinario; no Y2m Com a
es.
idéa do Íúro material, em traz uma lista E quando à nossa volta a éasr está degoriá,
de assignntes 49 pêá o indi
à parede sem cal, de musgo já cober!
vens tu mostrar-me,ó lua meiga,
Não
ucto, é 0 arma. “Porém nestas Quebrados os portaes, as ilhas a Bar : Porque
soa fo SA r prearofo perfume subtil q
quando recordando as scemas dtoutra |ÀA branca face n'este céo tão bello

magnolia. ups imolles dejras de um lenço, %

Loteria.

à senda toda com vagar andou,
Loteria,
E morre pompa quo à espessura veste
O calvario fatal não é o fim da vida:
O resto de bilhetes du 304 loteria conceDepois quê a lua lá do céo tombou!
Dur nossa mocidade a Cruz está erguida!
ida para as obras e patrimonio do recolhiescendo-se de lá, por entre agudos ais,
Quinze
annos,
recorda
a
Iyra
do
sensive
mento
de
Santa
Theresa,
continda
a veryler-se
Não vive o corpo já! cadayer miserando,
em França. com todas as suas tor- em casa do thesoureiro, rua da Quitanda
ge os arenoa do itundo em sangue vae ba- Deumier
nuras e melodias aérius! E uma canção de|n, 144. A roda unda terça-feira 19, do coriimplos
e
angustiosa
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Fregueria da Gloria.—
or qualquer es
o é suuto este munor
n tau do
O Dr. José Henriques de Paiva, pri
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O paquete a vapor--Santa Maria
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nais desolador estudio da vida é aquelte tieinrista, us modes; os Estrellas Errante meio das suas irigãs. Lenórare, é a ins iração | Dupidas & q eUigranhe qudum canto, cujo
=
para a
o artista, & a lagrima passada dos olhos-6g |
passaram quasi desappercelidas,
coro er
emi que o coração calla-se
mente os funebre:
urros GS
tes estrellas, que só pira Op uirens doy- dpapel, à saudade indescripiivel que 08 hitos bem nos rythmos do verso:
asso"mo
radas
em
un
certo
cantinho
da
v
e
r
a
,
grde
ciosa & tresloncada | existencia
gE
ma
Penna
descrevem
suspensos
pelos
a, os passos dias, Ja uma certa lembrança... uma xa parti-|f
o a infanto que 4 tremuia folhagem
poLenies Go cspi
Bspirade
o E most não ganham nem, cuiasiênde...
iea dama rio a Or Colher,
quoo autor manda-me calint. “amos Suvir esta Donita peça intitulada usa
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