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Senvor

Vossa Magestllde inaug 1rou no. Amcrica do Sal, com a tomada

de Urugullyana, a gnerra humllnitaria, a que poapa e sll.lva os pri

sioneiros, a que tracta dos feridos inimigos de par com os nacionaes,

a que, considerando a efi'usão do sangue hununo como deploravel

exlramidade, apenas impõe aos povos os sacrificios indispensa,eis

para a consolidação da paz.

E é principalmentc sob este ponto de vista que ouso suppor-me

autorisado a coUocar sob o augusto patrocinio imperial a simples

narrativa d retirada da Laguna, obra de cmstancia e de disciplina,

em que os olliciaes de Vossa Magestade. tendo de defender, no

meio de obstaculos de todo o genero, os estandartes e os canhões

que lhes haviam sido confiados, não cessaram, tanto quanto conbe

em suas for<;as, de conter o legitimo resentimento de valentes

soldados exasperados com o furor do inimigo, e de obstar ó

crueldade tracliccional de auxiliares indios que só respiravam

vingança.

Esse reflexo de nm grande acto de iniciativa soberana é amai

bella recordação que nus é dado invocar entre companheiros de

armas: tenho a honra de prestar por isso homenagem 6 Voss

Magostacle.

De V. Iv-'. r.
Humilli 'simo e obedientissiOlO servidor e subclito

ALFREDO D'E CRAONOLLB TAUNAY





PREFA.CIO

o a':,umpto de.;ta publicaçftO é a serie de provações
que a expedição brazileira, em operaçõe ao sul da pro
vincia de :!Uato Gro o, teve de supportar na retirada
desde Laguna, a tres leguas e meia do rio Apa, fronteira
do Paraguarl até ao rio Aquidauana no ten'itorio brazi
leiro, ao todo trinta e nove legua percorrida em trinta
e cinco dia de doloro a memoria.

Devo esta narrativa a todo o~ meu irmãos de sofi'ri
mento, ao que se finaram ainda mai. do que áquelles
que obreviv l'Ulll.

Em todo os tempes se 11a ligado vivo intere e á
retirada , não s6 por erem operação de guerra LanLo e
mab do que nenhuma outra ardua e perigosa, ma
Lambem porque aquelle que a põe por obra, não tendo
já llem entilusia mo nvm e perança, entregues muita
vezes ao pezar e ao arrependimento de uma falta QU de
uma sequencia de faltas, têm de pedir ao proprio animo
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L :li preoccupado meio de arcar com a fortuna qu a
toda a hora os ameaça com o~ L eu Dlai extremos
rigores. Para tae coujunctma requer-se o verdadeiro
homem de guerra; n.i "O está o eu maior predicado, a
constancia inabalavelo

\. retiraua do' dez mil vi" em toda a' memorias:
coUocou len phonte na fila do primeiros cabo' de
auerra. Outras não me":JS b lia xi tem II :s tempo
moderno : a de Altenheim pelo marechal ele Lorge,
depois da morte de Turenne seu tio, que fez com que o
gt'ão Condé di 'esse que lha invejava; a de Praaa, a
que o nome do conde de BeUe-Isle deve o brilho; a de
Pfaffenhofen por 10reau, considerada como um do~ mai
bellos feitos d'armas levados ao cabo depoL de Turenne;
a da 7ictoria que conduziu lord 'V llinalon como trium
phadúr a Lisboa ; a llue honrou a fltn sta volta de
1\10 cow e na qual o principe Eugenio e o marechal 1 ey
rivali 'uram em heroi mo; a de Con tantina pelo general
Clau;:el, e outras mellos midosas, ma para a quae no
entmlto o' multiplicados perigo e olfrimento chamam
ainda o olhal' da historia. '

Resta-nos pedir toda a indulgencia para uma narração
que não almeja a outro merito além do qu contém o
factos narrados: tiramo-los do no 'so diario de campanha:
deparar-lhe-hão muita incorrecção, dema ia', repetições:
'IIvpon poder deixá-la' onde estão; são signae ua
pre cnça I" verdade.

Outubro d 8G8.



IN"TRODUCÇÃO

Em 1865,:.l0 abrir- e a guerra q e o presidente do
Paraguay, Lopez, em outro motivo maL: que a sua
umbirão pessoal, suscitou na America do ui, cobrin
do- e apenas com o vão pretexto lIo neIla manl : o
equilibrio internacional, o Brazil oriuado a ~alYaguar

dar a propria honra e a pl'Opria inuepenuenria, di poz- 'e
denouadamente para a lucta: lançou a~ vi l s pa.ou todo
o ponto:; em que podia oper r contra o aggressor: a
inva ão do Paraguay pelo norte' aceudia naturalmente ao
espirito; preparou-se uma erpedição por es,e lado.

Inf lizmente projecto de uÍ\'er'ão tão bem cone bidu
nào .e reali 'ou em proporçõc. adequaua á na iJUpor
taneia' mais infelizmente ainda o, Olltingentes acr :
orio com que se havia contado para cngrosl:iur o corpo

de ex rcito durante a ua marcha p las pro incia de
I

S. Paulo e .l'1ina ,falharam cm graude parte ou vieram a
dcsapparecer por eífeito de ruel epülenJia de variola c
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pelas de erçõe que motivou. A marcha foi lenta; a
demora dependia de muita cau a , e principalmente da
di.fficuldade de fornecimento de "iveres.

Só no mez de Julho (a ahida da capital dera-se cm
Abril) pôde a expedição ficar organi~ada em Uberaba,
obre o Paraná uperiol', em uma brigada mais ou meno'

regular, graça á juncção de muito corpo qu o coronel
Jo é Antonio da Fon'eca GaIvão troux ra ue Ouro Preto.

Kão parecendo es a for. a ainda 5llfficien te, o com
mandante m chefe n1alloel Pedro Drago dirigiu-a para
a capital de "Mato-Gro so para ahi completá-la. Nes e
intuito subira para nordeste até ás margen do rio
Paranahyba, quando despachos mini teriaes ahi o alcan
çaram, levando-lhe ordem formal de marchar direito ao
districto de Miranda, occupado então pelo inimigo.

Esta determinação, no ponto a que chegára o corpo
de exercito, trazia como con equencia forçada obrigá-lo
a tornar a de cer para o rio Cochim e a contornar d'poi
a cordilheira de Maracajú na ua ba e occidelllal que é
todos os ailllOS invadida pelas aguac::: a xpedição e tava
condenmada a atravessar a região das febres paludosas.

Chegamos a Cochim * a 20 de Dezembro, ob as
ordens do coronel GaIvão, recentemente investido do
commando em chefe, e que um tanto mais tarde foi pro
movido ao posto de general.

O acampamento de Cochim, sem valor algum e tra
tegico, achava-se em uma elevação que lhe garantia
salubridade: mas dentro embrcve o crescimento das

.. 18038' 58" J,at. S. - 3220 37' 18" Long. da ilha do Ferro. (Astro
nomos portuguezes.)
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agllils tI nclo-o cercado e isolado, a força viu-se ahi
ub net' da ás mais cruei privações, á propria fome.

D roi. de longas he,<;Uações forçoso foi arriscá-la por
enlre ,Ii pantauos pestilenciaes do sopé das montanha~ ;
foi' rincipio pre a das febres, e uma das pi imeiras
vichu,a::. f . o proprio e malavenrurado chefe que perdeu
na.. margell~ do rio Negro; arra tou-se difficilmellte
depois até á povoação de l\1iranda *.

.. i uma epidemia limatcrica de no"o genero, de que
CSbe logar IlJl'nou-"e fóco, a paralysia reflexa, empe

vu-se ~l\ dizimá-la ainda.
ua~' dous annos inteiros haviam decorrido desde

4ue no partiramos do Rio de Janeir.o. Descreveramos
lentamente um immenso circuito de tres 'lias e vinte
legoa' : um torço da nos a gente perecêra.

• 60 legoas ao sul de Cochim.
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CAPlT LO PlU~1EmO

Foi a 1.· de Janeiro de 1867 que o coronel Carlos ele
1\1ora Cami ão, nomeado pela presidencia de 1\1ato
Gros o, a umiu o commando des es malaventurados a
quem só profundo sentimento de di ciplina pudera con
ter até então. ob a' bandeira .

O sitio de Miranda é qua~i inhabitavel; bordado, em
extensão consideravel, de brejos que a menor chuva
inunda em um momento, ainda na boa e tação, e que
o~ raios ardente do sol seccam com a mesma rapidez,
privado do boa agua, pois a do rio Miranda é empre
turva o lodosa, o terreno em sua propria dispo ição não
outw ciu de mai::; a mais ullla Ó das condições mili
tare ás <[uues poder- e-hiam em rigor sacrificar as
consideraçõe da hygiene. Ao longo de Ullla corrente em
que podem navegar grandes barcas, estende-se a mar
gem uniformemente Laixa a que caminhos abertos e
planos tiram toda a segurança.
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A commis ão de engenheiro tinha- e fI' quente e ener
gicamente pronunciado ontra maior demora em mnc
lbante fóco de infecção, e o chefe da juncta medica
apontara-o já por dua veze no eus relatorio" como
causa da ruina da expedição, pai o seu pe oal di
minuia de continuo com a morte ou com '1 dispensa
forçada dos doentes.

O" paraguayo, quando invadiram o di tricto, r co
nhecerdffi o perigo de"a residencia, e retirando dahi 'm
Fevereiro tle 1866, reforçaram com o de lacamento que
alJi tinham o po to tio porto de Souza e de Taquarus ú
que eram a nas sentillel1a avançada sobre o rio Aqui
danana. Já ante da invasão e.trangeira os proprio
habitantes de ~liranda intentaraID fazer com que e trans
feri se a cabeça da comarca quer para Pedra Branca
quer para Forquilha, invocando contra o e.tabelecimento
actual ra õe dema iado justa , as febre' geraos lIO
llleze da' aguas e o tran 'bordamelltos do rio, que noia
nas grandes enchente.; de trinta a quarenta palmo
ch gava a cobrir quinhellLa bl'aça da margem direita ao
ponto de alcançar as primeiras ca as da povoação.

l\1iramla, (lUando ti no 'sa gente ahi acampou, estava
em ruinas. O paraO'uayos tinham-lhe deitado fogo ao
deixarem-na: J..larte uas cOldrucçõe ardôra; ma
podiam-, r-lhe l'cronher,el' ainda signae, não equivocos
d decadencia anterior ao incellàiú, a qual succedêl'a
a uma primeira épocha de desenvolvimento e bem-estar.
A. populaçãu l1evia ter ido oa tante consil1el'avel. Com
mo<las habitações ui> istiam de pé, e, sobre o funda
mentos de um velho reduclo, um quartel bem construido
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que aliás fora muito damuificado pelo fogo, fechava uma
praça donde ~ahiam dua rua que iam ter á fronhria da
elTreja parochial, amba ladeadas de casas que levanta
vam- e álgullla distancia umos da' outras.

De'te edificio re tavum apenas a paredes lateraes, o
e queleto da torre, o gallo de folha de FlandreÉ' e uma
cruz esculpida no alto do frontão. Fora cOI1'lruido pelo
zelo de um virtuo'o mis ionario italiano, frei Mariunno
de Bagnaia, quc não 6 nis'o empregára o producto da::;
c.:molu' que tirára por toda a parte com labor e dedi 'a
~ão infatilTilYe~', mas aiuua a i'so consagrára a sua mo
ue'La congrua; e o trislc3 resLo ua egrejil, depol' que
ella fora saqueaua pelo paraguayo que até lhe tiraram
os 'inos, tinham ido algum tempo cUlta' tc:temunhas de
uma .scena de interesse local que pare c-nos ll'erecer que
lhe concedamo' aqui logar, postoyue ,cnha intCl l'Olll
per-no o começo da .lUnação.

A 22 de Fevereiro de 1 55 o padre 3!al'ianno que
a principio ao upproximar- e a inva ão refug!a a- e na'
margens do rio alóbra, yoltára e pontaneamenLe a entre
gar-. e ao para uayos no inluito de implorar-lhes com
paixão para a ua malaventnrada pal'ochia. Osen primeiro
cuidado l ao chegar á po"oação, fôra correr á ua cathe
dral, objecto da ua mais "i\ a oliciLudc. E pectaculo
de'olador e.:perava-o ahi: o: alLare' derribado', a
imag ns ~anctas de~po.iada do. seu adorno, todos o' .
y sliO"io' da profanação. Ao vê-lo, a odel'ou-~e deUe lal
scnlimcllto de indignaçüo e de de esp 1'0 que não póuc
t l'-~e CJIlC não proferisve Jogo alli com voz retumbante,
LIa prcsen.a do chefe pal'aguoyo e da 'ua gente, u\nl
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anathema solemne contra os auclore de tamanho' aLtell
tados. Ouviram-no todo cabi baixo , como i e a voz
austera fôra a de algum dos antigo padr~) que o haYÍam
clltechisado e o commandante empenhou-se em comellcm'
o missiona rio de que os mbaia (o indio) eram os uni o
culpados.

Osancto homem, lavado em lagr mas, ia de um altar a
outro, como para c~rtincar-. edo ultrage commeLtido contra
cada um dos objectos da ua veneração; e, 6 depoi de
minuciosa verificação de todas as indignidades practicada "
resignou- e afinal a celebrar o sancto sacrificio da mi sa,
depob de haver tq.do aparelhado para que fos e pos.iv€ll a
cer€ll\lonia.

O que foi depois feito do padre Marianno? Conduzi
ram-no áAssumpção. Terá sido victima do seu zelo?

Dous officiaes da guarda nacional o tenente João Faus
tino do Prado e o alfere João Pacheco de Almeida, que o
tinham acompanhado na sua volta a ~1iranda, y€lndo,
depoi:s de dous ou tres dias pas'ados na povoação, o ca
minho que levavam as cousas, pretextaram de ejo de ir
em bu ca das familias que tinham deixado escondida uas
matas, e, tendo arranjado ulglln vivere, lograram a
ventura de escapar-se, tomando depois com ra'ão a
cautela de não voltarem. Quanlo ao padre l\farianno nada
transpirou ácerca da sua orte * .

Voltando ao nosso assumpto, a demora que o corpo de
exercito teve em Miranda foi de cento e deze'€lis dias,
desde 17 de Setembro de 1866 até 11 de Janeiro seguinte.

t Foi encontrado ainda vivo depois da batalha de Campo Grande
ganha por S. Â. I.l Conde d'Eu, a 16 de Agosto de 1869.



- 21-

A 28 do Dezembro o coronel Carvalho, um dos COI11

mandante' enviados da capital da provincia, atacado
tambem da epidemia. retirara- e, rleh.ando interinamente
o commando ao tenente-coronel Juyencio ManoeI Cabral
de Menezes, pre idente da commis ão de engenheiro , e a
31 do me mo mez o coronel Carlos de ~Ioraes Cami ão
appre entou- e em i\Iiranda, onde no dia eguinte, 1.o de
Janeiro de 1867, fez-se reconhecer como chefe, como
ácirna deixamo dito.

De'pachou immediatarnente para Nioac dous membros
da cOlllmi são de engenheiros Catão Roxo e Escragnolle
Taunay, (lue o tenente-coronel Ju\'encio já havia. de'i
gnado para irem examinar a pa sagens e o local, nelle
preparar o acampamento e tomar algumas di posiçõe'
relati as ao recebimento do' doentes e ao e.mmarzena
menta da munições de guerra e de bocca.

la-se afinal ati fazer o ardente de ejo de todos j afIa 
tarelIl- e do pantano, procmarem ar vivificador: onovo
com laudaute dera-se pres a em attender a e sa evidente
nece sidade.

A 10 publicou a ordem de le"anLar acampamento cuja
execução no entanto óse efl'ectuou no dia seguinte, depois
de dar- e ao corpo de exercito nova organisação. a
"iam-no anteriormente dividido em duas brigadas. cada
uma das quae compo ta de tres corpos; ma qller uma
quer outra estavam por tal arte reduzidas que as manobras,
que ..eba eavam obre um numero determinado de homen ,
tinham-se tornado quasi impossiycis. Com a reunião do
todo em uma brigada unica de 1.600 homens o e'tado
maior ficou livre de pc'soal cxaggel'ado, uão sem eco-
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nomia sen ivel para o the ouro publico; o 'emelhante
medida, ha muito reputa a util, foi geralm nte appro
vada; mas a suppl'essão do emprego de ajudante-general
trouxe na practica u grave inconveniente de fazer com que
o corpo de exercito perdesse o 'eu mais precioso otlicial,
o tenente-coronel Miranda Rei, LIue tornou a tomar o
caminho do Rio de Janeiro.

A 11 a força paz-se em movimento e pela primeira
vez a praças de artilharia montada, puxada' por boi ,
acompanharam a marcha da infantaria.

O ditferentes corpos sahiram da povoação d~ J\'liranda
complêtamente fardados, armados e providos de munições.
Livres, presennam-no, das privações a que tinham ido
submettidos, alLivos C0\11 o sentimento de disciplina que
os fizera tudo atravessar ade trando- e cada vez mui no
manejo da armas, o que esses homen pediam era um
clima salubre que acaba se de restaurar-lhes a l'orça e
os puzesse em estado de operar: iam deparar IJ se
auxilio em Nioac *

A estrada era longa e costeava mag,,' lCOS bosque,
grupos de arvores imponente', em que dominayam os
wnbús embalsamando o ar á distancia com as ua Ilóres
abertas, o lJiqtÚS carregados de fructos e as provida
mangabeims **.

Os accidentes do solo são fOl'lposi simos : os regatos e
as ribeiras, correndo abundantes, offefeciam por toda a

• 25 legoas ao S. E. de Miranda - 210 19' 9" lato S.; 530 ,,7' O.
Greenwich-segundo o Sr. Le Verger, barão de Melgaço.

*' Arbusto da familia das apocyneas cujo fmeto tem sabor de maçã.
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parte aaua excellente. Os olhare já não cabiam. obre as
tri~tes per~pectiva do pantana: ao contrario deleita
vam-se na contemplação de prado~ venlejantcs, de planos
cheios de felize contra tos ~ob 'ombra' \ igorosamente
coloridas.

Aestrada até Lauiad dirige-se directamente para lé le;
atraves a a torrente do Betemigo, do Enagaxigo e do
Ponadigo, na margens do quaes existiram ald ia indí
gena . De Laniad em deante a direcção é S.S.E. O pano
rama que dahi se de cortina e que de enrola-se de im
proYi o é incomparay lmente imponente. Vasta planicie
ao pé' do e pectador, enriquecida de magnifico porme
nores; além, a grande orlas do bosque do Aquidanana
acompanhando as inuosidades das sua formosas aguas;
ao longe, a cordilheira de l\laracajú com o seus pico
escalvados a reflectirem o~ esplendore do 01 e a forma
rem uma corôa por obre toda e a prodigiosa massa
azulada pela di lancia.

E c iLio foi com ra ão chamado pelos guaYCllrú
Call1pos Formosos (Lauiad).

O ntimento de admil'a.ão par ce s r apanagio dos
povo ívili ados; a lllani~ taçào de e entimento, a
exterior pelo menos, é muito rara no homem primitiYo.
Uas os largo traço' ele uma scena magesto a da natureza
conscauiram uwa 'ez 1eneirar o envolucl'o material do
. elvagem e unir ao Auctor da obra -o rudG e pectador
maravilhado. O primeiro guaycurú que lançou os olhos
para c _ 'ln,,::. encantada, não pode reter uma e;clamação
de sorpresa: com a VG::' gutural e profunda altou a
palavra Lauiad, que ficou para sempre con agrada.
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RecOllhecemo não longe dahi, á beira da e~trada,

que é qua i em linha recta até ioac, os r tos de um
acampamento inimigo, que de ia ~er pelo menos contiuo
cinr mil homens: tal era comefl'eito o numero do para
guayos que ohaviam occupado, ante~ que parte delle fo e
chamada a Humaitá: facto que não Iodia dei:ar de con
firmar-no' na opinião de no a in ufficiencia numerica ao
abrir-se a guerra.

Es e acampamento abrangia com a sua ci '''um allac,ão
uma collina inteir , arredondada, cuja rampa eram
banhadas por agua bastante profunua' e de nota'vel pu
reza, na quaes 'imos nu tuarem nenuphares * com
o seus thyrsos de lindas flMes azue::;.

Alguma' infar açõe, rela tivas a e ,e acampamento
foram-nos dada por um brazileim, excdlente explorador
de regiões novas, o se 'tanejo José Franci co Lope , cujo
filho, costumado ao me mo genem de "ida, tinha siuo
chamado pelo chefe dos paraguayos convidado a tomar
o partido deUe como guia: ma o moço não as emira
ni so, e, ae mplo do pae, guardara-se para eguir-nos; e
será no meio de nós e salv,mdo-no que vê-los-hemo
ambos terminar ao mesmo tempo a sua generosa exi 
lencia.

A quatro legua de Lauiad acha- 'e a Forquilha, onde
o I ioac reune-se ao Miranda.

Toe os esses sitios são de belleza em par e taes que é
impossivel a um brazileiro deLer- e na i<1éa ue que o
futuro entregue a posse ueIles ao Paraguay ; a ce são da

• Pontederia cOl'data, vulgarmente chamada ogua·p~.
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e planada incomparavel de Nioae é quasi um, abdicação
do sceplro daquella região.

Entre outra uma eminencia, ronde e dominam as
margens coberta de mala do Uacogo, do ioae e do
Miranda enlaçando a planicie na uas CurVCl c mer
genle~, orrerece uma perspecctiva que excede ainda, si é
po ivel, a de Lauiad, e é tal aI. suave e bI'! hanle que
cobre toda a região que involuntariamente a imaginação
yem empre.,;tar a ua magia a e.::~e conjuncto de encantos
il'l'c i'ti"ei' da terra e do céu. As fre cas, aua do 1Tioa ,
apertada entre ribanceiras eleyadas, obertilE de taqua
rus ú', correm obre um 1 ito quasi continuo de pedra
,ermelha, disposta em grande lages e em muitos itios o
trabalho da corrente obre apedra é tão IlGtayel que até e
recommenda á atlenção e ao e'tudo do geologo. E que
.'abio ou artista não acharia ampla més c lles e mira
culol;o,' campo ?

. a e:ten ão de dez leguas que eparalll a Forquilha de
ioac, o t rrenos têm uÍ\ cl inferior ao' que precedem

Lauiad, não todavia a ponto de poderem cm tempo alO'um
Bel' imacJidos pela cheias; 'ão Ildo contrario ,L COS
cob rtos d p drcgulho, que fórma um como m, (-<ld' I

natural. Ta mala~ ,ão COffimUllS O, piquis,. ha tambem
uma arrOl'e cOl'pulenl (f I arreia-se de bagas 'ilcharina.
c agrada 'ei " chamada {ruela de reatlo. O' jacariludá
lambem nflD ilo ahi raros.

A marcha sobre Nioac reali ou-~e com muita ordem e
regula['idade, indo alguns dos do ntes cm redes, e outros
cm c ,los com recosto emelhan te ao de que sene-se o

'*
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exerciLo francez na ArgeLia e que foram inventado por
Larrey no Egypto. K-te excellente meio de tran porte
foi··no de grande auxilio; aimJa ne a occa ião ua'vi ou o
ultimos momento do capitão Lomba, do 210 batalhão,
que morreu ao chegar, ultimo acrificio á má orte ligada
á nossa longa demora em firanda.

A benigna influencia da esplanada a que haviamQ
chegado fez tlesapparecer completamento a epidemia.
~ individuos alfectado re tabelecoram-se promptamente ;
não tornamos a ver e..:e terriveis entorpecimentos,
signaes precursores da enfermidade que tão cruelmente
nos per"eguira.



CAPITCLO 11

pomaçào de IJioac fora abandonada pelo inimigo
a 2 de Ago to de 1861): "e~tigios de incendio ahi mos
travam- e por totla a parte. Duas casa com urna egre
jinha de a peeto pietor co foram as unicas poupada,.
disposição geral do logar agrada ao primeiro relancear de
olho': a povoação tem a um lado um ribeirão chamado
OrUlllbeva e ao outro o rio Nioac, cujas agua' reunem- e
quaLrocenLa braças aLraz da egreja, e deixam ti di
reita e á e querda duplo e paço li,,!, em tomo della;
ullla collina pouco le"ada fica-lhe fronteira, á curta
di taneia.

Do alto lIa torre a vista estende-se ao longe e segue
por mai' de uma legun ao . E. a mata que borda as
margen do rio até l\Ianoel Maria, logar em que os para·
aua) o' haviam reunido a familias brazil ira' prLiouei
1'a'. Havia ahi muitas cabanas, da quae a maior nos
foi intlicada como pertencendo a uma moç:a brazileira
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que tivera a infelicidade de agradar ao hefe inimigo:
ó á cu ta da deshonra de sa malaventurada ce ou a

odiosa perseguição por eIle e ercida contra a familia
inteira.

Outras indignidade semelhantes, vioiencia e brutali
dades vergonho a ,foram commettida no eio de uma
população indefe a : deviamo chamar obre e tes facto ,
assignalando-os, a vindicta do homens; não o fazemos.
A mão de Deu pe ará sobre o ulpado.

nico, ao que sabemo , um official de artilharia para
guayo, commandante da colonij de Dourados (um feliz
acaso deu-nos o nome delle *), pronunciou- e conlra os
escandalosos e atroze desregramentos dos companheiro :
tal foi o testemunho unanime dos brazileiros no que
depuzeram por occasião do inquerito a que procedemo
a 11 de Abril de 1867.

Inimigo generoso, cuja protecção cobriu ao no' os
compatriota ,não sem evidente perigo para si proprio,
nós, omcial brazileiro, aqui lho agradecemo e fazemos
votos para que os azares da guerra o poupem, e p rmit
tam-lhe ver um dia ju ta publicidade ligar-se ao seu
nobre proceder em um canto ignorado da tena.

A este merecido te tem unho não receiaremo acne'
contar outro em sentido diver:;o; e em a ,er que os
paraguay05 parece que comprebenderam muito melhor do
que nó' o alar da beIlas regiões em que os exercito~

de ambas as nações e encontravam. Que temo' feito,
nósoutro' braziLeiros, depois ue tantos a.nnos que omo"

* Vellozo.
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della enhores? O~ paraguayo , mal a occuparam e
já executavam trabalho consideravei ; tinham aplanado,
nivelado e dividido regularmente astas areas destinadas
por cerlo á fundação de um estabelecimento duradouro;
tinham para logo mettido energicamente mãos á obra
para fazer dahi um centro de vasta dominação I

O no '50 corpo de exercito chegou a Nioac a .:.4 de
Janeiro de 1867, á~ onze hora da manhã. Acampamos
em ordem de batalha, com a direita apoiada na mar
gem direita do Nioac e com a e qu rda no bosque de
Orumbeva. As repartições administrativas ficaram na
retaguarda, no lagar em qu e"i tira a povoação. Accom
lJlOdou-se o ho pital em duas casinhas que tinham ficado
inlacta e em um grande rancho que foi con truido á
pre sa.

A nave da egreja, donde se haviam retirado todo os
s mbolo' do culto que ainda alli exi tiam, ~erviu de
depo ilo ao cartuchame e demai munições.

Por loda a parte levantaram-"e cabanas de palha, e
d ntro eril pouco oJIiciae e soldado acharam-se tão
bem accommodados quanto o permiUiam a circlUll tan-
ias; bem-o tal' para nó desconhecido bavia muitos

moze', renovação de existoncia, sentimento de pi nitude
de viúa que e, baltava-nos o animo e em todo nó tor
nava-se em paixão por no di. til1guirmo ,por cbmnarmos
com algum feito brilhante a attenção ela patria para es~a

expedição doma iado tempo inactiva: assim a esp rança
e a alegria reinavam no acampamento. Havia comtuclo
um perigo nes. e enlhu iasmo ; e aquelles que conheciam
o chefe, a si propl'io perguntavam com secreta des-
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confian a quaes seriam a sua 'i~ta, qual a ua inicia
tiva.

Um precedente pe a'(1 obre Ue. P r oe a ião da
evacuação do forte de Corumbá' pelo coronel Oliveira,
então commandante tla~ arma.' da provincia, postoque
pe oalmente e:tranho á primeira idéa de a relirada
precipitada, figurára como commaudante do egundo
batalhão de artilharia, e as umira paris o talou qual
solidariedade de que a malevolenci se apod rál'U contra
eU ,Correu illlprc o um soneto que e tygmatisa\u cmcl
mente o procedimento dos deCen 01' ' de ~lato Gros'o;
entr outro' nome~ lêra o seu.

A dor de a alfronta subsistia; o seu pundonor mililar
fOra profundamente ferido. Foi, poi:, com alacridade
que acceiLou o ofIerecimel1to que lhe fizeram do COll1

mando da expedição; via nisso um meio de ['ehabilitar-se
na e lima publica, e ue 'u então cone beu o proj I'to,
não de manter-se na defensiva como fôra de razáo com
os poucos recurso' de que pouia di pôr, mas de levar a
guerra ao terrilorio inimigo, fo 'em quae fo' em a'
consequencia...

De dia para dia e ta idéa dominava-o mais e 'clu:iva
mente; 'ob a inOuencia de legitimo 1'e entimento pa ou
a ser propo6íto a' entado, apezar da sua natural inde
cisão de eharacter: a sorte adversa impellia-o na me ma
dil'Ce~ão.

ExUia no' al'chivO' do corpo um ameio do llIiui-tro
Ferraz, reeommendando que marcha' e obre o Apa,
ca~o as circumslan ias o permitth:;em.

Em•.ergou ni 50, não °que ele f(l.cto 'ra, uma indicação
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facultativa, ma uma ordem formal e peremptoria de
marchar para a frente. Embalde se lhe faziam oh erva
çõ ácerca do as umpto; levava a mal, com a sua sus
ceptibilidade doentia, quanto e lhe ooj ctava e ela
incon te taye1.

111 dito de agradavel que a seu re'peito fÔra proferido
e que acabava de lhe ser imprudentemente repetido,
contribuira indo. mais para torná-lo inflexivel e surdo
a tudo quanto pare ia demovê-lo do eu projecto de
inva ão. Não que elle não lhe vi'se as diffi uldaue :
mas via o nos os soldado cheio' de enthu iasmo e já
aguerridos: arria-lhe a e'perança de reali'ar com elle
grande feito" formava-os nas manohra com exercicios
frequentes; ia-05 dar sob o eu commando combate
sjmulados, em que a arlilharia fazia- e ouvir, e de todo
e 'e movimento r ultava geral animação que lambem
elle compartia; mas á vezes conhecia lambem que dis
punha apenas de uma vanguarda de exercito de operação;
era obrigado a reconhecê·lo. A :;ua duvidas reprodu
ziam-se então, e, quando chegava o dia que fixára para
no partirmos, descobria empre motiyo para adiamento,
prevalecendO'-se ás vezes de razão que rejeilára na ve 
pera; ora representando em officio ao mini t1'o que nada
podia emprehender em cavallaria, ora julgando poder
di pensá-la: alternativa doloro 'a' entre a auctoridade
da ua 1'0. ão calma c as a pirações do eu orgulho offen
dido.

Oseu procedimento era aliá' sempre digno firme em
todo o ramo da admini tração, a ignalado principal
mente com o cunho de nobre integridade. Jão tolerava
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men03cabo á 'ua p ição de chefe e abia mantê-la tanto
nhü quanto cm fazê-lo punha frantlUCza e am9nillade.

Com qu renla e sete rumo ue cdadc, de e:talura
--a, de a-pecto robu to, feiçõe' regulare', tez muito

morena, olhos negro e ivo, tinha a t sta e-paço~a,

bonito cnUleo completamente de. pido, cou 'u que acarrc
luu-lhe ua parle dos paruguayo um" ale ilha zomb 
leira.

De contínuo crio, preoccupado, anua' a ó ou lU on
fel' neia com o me mo practico daquella região, o \' lho
':plorador de quem ácima [aUamo , Jo~é Frane~co Lopes.

E'te merece que o c tudemos, ao Dleno algull mo
menta, anles de ,ê-Io ne seu mder. Aquellcs dentre
nó' que tinham presente Fenimore Cooper, não podiam
deixar de pen'ar na granue e imples figura de Olho de
Falcão no Pl'ado, ao ob~ervar o ertall~io brazileiro,
como elle homem da solidõe..

Go tára de excnr~ õe longínquas de 'de a infancia;
diziam tambem que um aclo de violencia da ~ua primeira
mocidade lhas impuzera durante algum tempo como
uma Beces idade; mais tarde a cdade de em 01yêra nos e
.enlido todas as sua aptídüc. abria cm extremo, via
java dia inteiros sem beIJer, le ando na garupa um
saquinho de fllrinha de mandioca preso á parte posterior
da pelle macia que pUJlha emcima da sella; nunca
larga a um machado de tirar palmito.

1Ta cêra na povoação de Piumhy em MiUM Gerae , e
dahi por varia ,eze dirigira- e a todo o: pontos da região
que e e leneIe do cur'o do Paraná ao (lu Paraguay.
Conhecia perfeitamente as planicie que terminam no rio
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Apa, limite entre o Imperio e o Paraguay; andál'a por
muito logar ainda não pi ado!' por pé de homem, ainda
elvagem; dominára em algun (Pe ra de Cal) entre

outro); tomára po se ósinho, em nome do Brazil, oe
lua imm Il a tlore~ta no meio da qual fora plantar uma

cruz to camente falquejada ahi me mo, com e ta ins
cl'ipção esboçada pela sua mão «P. II.» (Pedro egundo):
madeiro imponente perdido no fundo do deserto: a ini-
iativa do eploradol' creau domínios para o soberano.

E 1 uma viagem emprehendida com o alferes Ribeiro
afim cl reconhecerem a possibilidade de navegação do
rio Dourado, fizera um gra,e ferimento na sola do pé,
de que nunca sarou completamente. Do, dia, como
olhas emo para es. ferida meio cicatrizada, ma ainda
angrando, dis e-no : (O presidente da provincia pro

melteLL-me, como indenmi ação, uma recompensa de
tresento mil réis, que nunca me deu: dou por aIda a di
vida. Er<l uma condecoração que me deviam: nada mais
quero. »

E tivera e tabelecido ete auno com - a familia no
J!araguay; ma ao tempo da inva ão achava-se de volta
ao tcrritorio brazileiro em uma ropriedade que po "uia
na margem do rio Miranda, á qual chamava Jardim,
fertili'ada pelo seu ti" bailo e pelo de lllho homens qUE:

jei tinha. ElIe e a mulher, D. Senhorinha, ahi exe -ciam
para com todo' quanto recorriam a elles, ampla hos
pitalidade.

Quando os paraguayo.:> invadiram o territorio bl'azi
leiro em 1865, COIl eguira escapar-lhes, mas sósinho; a
familia inteira cahira nas mão tlo inva:5ores: transferi-

5 ~
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ram-na para Manuel Mada ond tinham reunido lodo.
os pri ioneiro , como ficou dito, e mai' larde para a
povoação paragua a de Horcheta, a ete le.gua da na
citlarle de Conceptioll. Quanto a Franci co Lop ,fora
reunir- e ao tenente-coronel Antonio José Dia , que
esta a em campo e retirava deante do inimigo: ma o
coração do velho estava com os eu .

O coronel Cami ão deparou no11e poi um pai'tidario
apaixonado do eu projecto , de de que dando-lho a
conhecer, otrefeceu-Ihe opportunidade de ir, como guia
da expedição, reunir-se á família e vingar a sua
aifrontas; este duplo moveI que o exaltava, nunca o fez
no entanto esquecer a po ição modesta que para 'i tomára:
« Eu nada sei, dizia, ou um matulo. O: euhores
que estudaram nos livros, devem saber tudo. »

Oseu orgulho limitava- e auma cousa, o conhecimento
do terreno; ambição legitima, que afinal foi a no a sal
vação. « Eu desafio, exclamava, a todos os engenheiros
com as sua agulhas (bussola) e o seu planos. 1 o
campos de Pedra de Cal e de Margarida 'ou rei. ó O'

cadiuéos e eu conhecemo is o tudo. ~

Emfim, para reatar anossa nal'l'ação, a partida do Nioac
foi resolvida, postoquo já tive semo começado a luctar
com grandes dilliculdades para no fornecermo de gado.

Publicou-se a ordem, sem que no entanto se soube e
ainda aonde se ia, pensando a maior parto que apenas
se tractava de fazer alguma incursão sobre algum po to
inimigo. Levava-se apenas o material indl pensavel para
um mez de ausencia. Ai; mulheres dos soldatlo , com
excepção de duas ou tres, ficaram no acampamento.



CAPITULO lU

A colunma poz- e em movimen o no dia 25 de Feve
reiro e foi a ampar a uma legl1a da povoação, á marrrem
do rio 1 ioac. Apenas pudemos, fomo visitar o comman
dante; tinha a tenda levantada em um outeiro pedregoso,
meio abrigada por palmeira que tomavam o Iogar agra
davel. E ta a agitallo : já faltava gado para o rancho da
larde. Di e-nos: «Iremo até a eolonia de Iiranda»;
depoi , vollaudo- e para o velho Lope', mo,trou- e impa
ciente por ver o cumprimento da uas promessas, r pe
lindo-lhe muita vezes que apena contava com o gado da
~ua estancia do Jardim. O guia, ql1a i sem lhe re ponder,
_uhiu da lenda e partiu-se.

A :26 estavamos no Canindé; a :2i, no Desbarrancado.
Ao chegarmos a este sitio, em que e havia debandado o
corpo do tenente-coronel Dias, a hamo-nos deante de uma
cruz na qnal e'tava a inscripção seguinte: \ .
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« Aqui murió el soldado de cabaleria Eu'ebio Gama eu
agzion .di guerra. - Ennero 1 - 18G5. » (Sic).

Perto estava um craneo com dou profundo. golpes de
espada, glorio o resto do brazileiro Gabriel Barbosa, como
soubêmo-Io dentro em pouco. Era dessa mesma fO"ça le
Antonio Dia , que acabamos de dizer que se dispersára
ao approximarem-se os paraguayo ; Barbo a, per'eguido
por cavalleiros, sentindo affrouxar-se-lhe ob a perna o
animal cuja rapidez era a ua unica probabilidade de al
vação, apeiou-se para vender caro a vida, e s6 no meio
da estrada, com a espada em uma mão e uma pistola na
outra, matou o primeiro que se lhe acercou (aquelle obre
quem estava plantada a cruz) e depois de haver ferido a
outros, succumbiu ao numero: era delle o craneo que vi
ramos e que um dos nossos officiaes teve o cuidado de
apanhar.

Alguma distancia dahi, mas pelo me mo tempo, o te
nente Antonio Juan, em Dourados, com um punhado
de soldados, protestava tambem contra a Í.llva'ão ex
trangeira, á custa do seu sangue heroicamente derra
mado.

A expedição demorou-se dous dias ness logar, o dia
28 de Fevereiro e o dia 10 de Março. No dia 2 mar
chou até ao rio Feio, corrente visinha onde pas:;ou o
dia 0 em razão do márl tempo. Espe sa mata cobre as
margens dessa corrente, que é a1Uuente do Desbarrancado
assim como o Sancto Antonio de Nioac.

Fora ahi que a 31 de Dezemero de 1864 o capitão
Pedro José Rufino, tendo com igo apena dez ou -doze
homen', fizera valorosamente frente ao paraguayo e
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disputara-lhes por largo tempo a passagem, dissimulando
o pequeno numero dos seus, com tanta felicidade quanta
intrepidez. Realisara-se tambem ahi uma conferencia
entre o tenente-coronel Antonio Dias e o commandante
da vanguarda paraguaya.

A 3 de Março Francisco Lopes voltou da sua proprie
dade do Jardim, trazendo-nos mais ou menos 250 cabeças
de gado e assim augmentou natura1ment~ a grande con
fiança quo já tinhamos nelle e em sua palavra. Apenas de
volta, poz-so á procura o reconheceu os vestígios de
lIn vinte cavalleiros que e adeantaram até ahi, pouco
dias antes.

o dia .4 a uma hora da tarde occupamos o logar
onde existira a coloDia de j)1iranda *: restavam apenas
alguns ve tigios de construcç- s incendiadas.

A po 'ição da colonia é excellente quanto á uefensiva,
cercada por dous amplos cordões de mata em semi-cir
culo, tendo na frente e atraz uma torrente hU'ga e pro
funda, cingida ainda por uma zona inundada de cerca 00
dez braças: abi uma sorpreza é quasi impo sivel.

As condições hygienicas do logar não são peiores. O
fundo coberto de agua que o rio co teia, é de argilla sa
lina, e nenhum vapor palu tre dahi se exhala. OMiranda, .
batído em achoeira.l JlUmerOSas, rola agua crystallil1as
como a do seu affiuente o rio dos Velhos, que nasce
tambem da v rtonte occidental da cadeia de Maracajú: as
encostas,opposLas derramam para leste o Doura~os em va
rios braços que outras torrentes vão engros ar.

* A 12 leguas S. S. O. ele Nioae.



ocoronel Cami ão mandou para logo . piorar todo
os ponto que se ligavam á no a po ição, ordenou em
toda a direcçõe entradas pela mata e occupou a
tradas do Apa e da colonia cóm piquetes, ao me mo tempo
que as avenidas da frente e da rectaguarda por numero:os
postos. .

Oque se deyeria fazer era correr á fortificações para
gua as e tomá-las de a alto. Na prim ira confu ão de
semelhante ol'preza, o Norte oa Republica poderia ter
sido deva tadú antes que o governo em Assumpção sou
be"u da no'sa marcha; ma' uc"edeu rousa muito di
versa; o inimigo teve tempo de conhecer a direcção e o
alcance da empreza.

Um piquete de cavallaria paraguaya batia tod
aquelles 'itios de tempos a tempo ; eram delle os ves
tigios que o nosso guia reconhecêra; u'poz- e que o
podiamos sorprehender . POfltaram-se dua embo. cada,
Ullla ao pé de uma collina a que chamamo Brmllca,
. J nome de um aUere que foi designado para ahi com
mandar, a outra sobre o rio dos Velhos; e Lopos, depois
de hayer tudo disposto com a sua habitual sagacidade,
afim ue que nenhum inimigo pudesso escapar, seguira
com dou oldados para ir aventuro amonte reconhecer
a posição do inimigo do lado da colonia de Dourados;
vimo-lo mais tarde voltar, carregado ue objecto: que
tomára como trophéu e de alguns viveres deixados no
ranchos desertos. Quanto a nós, immoveis, faziamos calar
os nosso~ proprios clarin e a no sas mu icas, com medo
de revelarmos a nossa presença.

Extrema era a impaciencia no meio de nós, e o



- 39-

no o dia. agitado.' por mil conjerlnra pa saYam-se no
de ejo de alguma men agem, de alguma nova, Co se
eBa qual fo se, preferi 'el á febre da e5pera.

A dO-":::Jlfere Bcmfica no eu posto excedia ainda por
~o a no sa no acampamento; mandou perguntar ao

commandanle si não conviria, para altmhir a ronda ini
miga, pôr fogo á capoeira do~ campos que c rcam l\Ii
randa. A idéa carecia sem duvida ser . ubmettida a
maduro exame; foi toda"ia accolhida com soffreguidão,
e immediatamenLe po ta por obra pelo coronel. Não foi
pequena a no "a admiração ao vei' o incendio propagar-se
na planicie.

oubemo depoi que a força inimiga de Belia Vista *,
sobre o Apa, ficára para logo de obr avi o. Presumiram
qu pas a a-~e do no o lado alguma cou"a extraordi
naria, c o commandante da fortaleza apre. sou-so em
mandar comllllUlicaçõe' ii L. umpção. Ca, aliciro par
tiram á toda abrida; um ignal o precedia, outl'O in
cendio da capoeiras, ma' com melhor justificação qll o
nos o.

Vimo formarem- e na fronteira ba~los rIo" d' ,'a
pores; tomamo-lo. a principio por algum belio pheno
fi no natural, alguma nuvem tempe tl10sa illuminada
p lo' raios do 01 poente: o 01110:, porém, do v lho
Lope , que então voltava da ua c:pedição a Dourados,
não se illl,Jiram um momento: ({ 03 paraa lla 'o , disse,
dão signal da nossa chegada. »

Tal foi o rc::>uILado de um e.lralagema que nem siquer

• 12 legulls a S. O. da colonia de Miranda.
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teve cm compen açflo a vanLagem, dalli m deanLe inulil,
de attrabir o exploradore paraguayo., como e tivera
em mira. Só a 1.:. d Março uma da nO::l a entinella.
percebeu-os ao longe e f6ra do no o alcance: %:1 já o
com mandante mandára voltar a gente das embo cada.

Semelhante incoherencia a todo impre ionon. A
confiança do soldados em eu chefe e tava já abalada
pelas vici situdes de demora e precipitação da providen
cia que o tinham vi to lomar. A fome e lava . mp]'
imminente. Segundo rebanho de duzentas cabeças qu
Lopes trouxera ainJa das ua terras, e tava qua i aca
bado; nenhuma nova reme il era annunciada, e a com
mi são de fornecimento participára, m uma expo ição
datada de Nioac, que não se achava em circumsLancia d
prover dahi em deante ao fornecimento de aado.

essa extremidade a incerteza do coronel manife;,la
ram-se com mais (requencia; deu me mo a enlender a
nece sidade, a que podia achar- er duzido, d retroceder
a Nioac e abandonar momentaneamente os ~eus pl'oje to
de operaçãe. offeu iva . Pretendia fazer notar que a id6a
nunca fôra favoravelmente accolhi a.

Quiz em todo o caso pôr a sua respon abilidade a co
berto, por meio de um documento otlicial que pudes.e
pI'oduzir perante o governo a sim como perante a opinião
publica, e dirigiu a 23 de Março um oflicio ao pr sidcnte
ua commis ão de engenheiros, pedindo-lhe que l;v lVoca se
os membros da commi .ão, para deliberarem ác rca da
possibilidade de um moYimento aggressivo iÍ"el'ca dos
meios de levá-lo a efIeito.

Na tarde de se mesmo dia, por um contraste cuja
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impres ão perdurará empre em no sa memoria, foi á
luz do 01 poente que enchia o espaço de paz e de alegria,
que reuniu- e e se conselho pejado de tantos infortunio ,
solemne ao começo, mas cuja animação consciencio a não
tardou que degenerasse em violencias.

Tre' do membro da commis~ão empenharam- e em
pintar, por diversas veze , a posição do corpo de exer
cito tal qual era na realidade, a insulliciencia dos viyere ,
a falta ab oluta de meios de tran porte, nenhuma caval
laria, pouca muniç.õe, sem reforço nem recuro
e~p rar, punhado de homens em terra inimiga: dahi a
eventualidade infallivelmente proxima de uma retirada a
e, ecutarem sem dados de antemão estudados e em condi
çõe em que o commettimento s6 póde acabar em um de
sa tre, com a deploravel consequencia de chamar de novo
ao territorio brazileiro a occupação paraguaya, semida
de todo os cus horror .

Sobeja razão tinham o que assim pensavam: mas
dons do collegas, encamndo a que tão sob ponto d"
vi ta differente e bu cando argumentos em e phera mais
elevada, entendiam que o corpo de exercito linha mi ão
que deyia cumprir a iodo o cuslo, que a sua marcha pelo
Norle do territorio paraguayo em absolutamente illdi pen
savelno plano do conjlUwto da guerra, que essa dhel ão
seria talvez deci iva em favor do ataque ao Sul, que a
colull1na era sem duvida demasiado fraca e podia 'uc
cumbir, ma utilmente e com gloria, e que ao meno dir
se-hia que era compo'ta de generoso filho' do Brazil.

EmlDos todos mocos: taes idéas, tae entilD nto.
inYocado~ como opiniões em entidos contrario J trou

6
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xeram troca de palavra altiva, e afinal personali
dade.

O tenente-coronel Juvencio, chefe da commi são, con
servara-se até então calado, sem poder no entanto do
minar completamente a emoção que sentira por veze .
Do seu voto, que era preponderante, ia depender o fim da
discus ão; re umiu o seu parecer, collocando-o excepcio
nalmente no terreno po itivo: « O corpo não podia ir
por deante sem viveres; já não havia gado para alimen
\á-Io. »

Nes e mesmo instante sobreveio um desse incidente
que intromettem-se na combinação da cousa humanas
para determinar-lhes o cur:so.

Uma ponta de gado que o infatigavel Lope , a instan
cias do nosso commanqante, tinha ainda ido reunir no
campos da sua e tancia do Jardim e que tocava para o
acampamento, nelle entrava não sem tumulto e respon
dendo o mugido dos animaes aos brados dos peões e va
queiros.

Tudo ficou para logo decidido, qual outrora em Roma
viram-se expedições militares su pen a 01 precipitadas
pelos sons abafados das victimas ou pelo grito dos fran
gãos sagrados.

O presidente do conselho levantou-se, c, voltando-se
para o secretario incumbido de lavrai' a acta' da ses ão,
o propl'io auctor desta narrativa, encarregoll-o de com
municar ao commandante que a oommissão reconhecia
unanimemente a pO"sibWdade de marchar-se para a fron
teira e apressava-se a otrerecer, para levá-lo ao cabo,
todo o conCllrso da sua boa yonlade.
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Em seguida exclamou como homem que se consagra ao
.::acrificio: « Deixarei uma viuva e seis orphams j rece
berão a herança de um nome honrado. ).

A. iro encerrou- e esse conselho, sobre o qual estava
fixa a attenção de todos os' olliciaes e cujo resultado a
todos sorprehendeu, mas a ninguem tanto como ao pro
prio commandante j pois Yiu- e arra tado pelo oh tacuIo
que suppuzera levantar entre si e os perigos do seu pri
meiro proJecto. O sentimento da dignidade pessoal, pode
roso desde que nelle e de pertava, pre:,ervou-o no en
tanto de dar outras mo tras da ua impl' são. além das
inopinada e invoilmtaria : empenhou-se dahi em deante
a fazer bem o que não podia deixar de ser feito.





CAPITULO I

O batalhão n. 21 recebeu de improvi o ordem de
e colLar o engenheiros a uma exploração dos jtios
circumvisinhos á colonia; e comeffeito no dia 25 o
tenelltc-coroneI Juvencio e dous do~ seu ajudante ahi
ram do campo e foram até o ponto chamado Retiro, que
notaram ter sido eva uado mui recentemente por uma
[orça paraguaya de ceI' a de cem homens. Feito o reco~

nhecimento, a no'sa commis ão tornou ao acampanlento
nes,a illesma tarde: o, infantes que nos acompanhavam,
tiveram de trall pôr oito comprida leguas, com a'
mochila, as armas e a patronas carregada com essenta
cartuchos; mas pudemos muita vezes observar que não
ha marcha que assu'te ao soldado brazileil'o.

O dias eguillte pas aram~se para nÓ na inacção e
negra\e rapou o do pen amento que é JI1 lho de
prudencia na vesperas de elllpre a arriscadas. Cada
homem devo il si proprio o não portUl'bar- e com o espe-
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claculo antecipado de infortunios que talvez e não rca
lizem, e tambem o não entregar- e á cega confiança no
futuro que accrescentaria á catastrophe todo o rigor do
imprevi to.

Abril, o mez marcado para a nossas proyaçõe , co
meçára. O no so principal ('ecurso para a alimentação
não estava por fórma alguma garantido; ma uma como
abundancia parecia reinar no acampamento. Contínua
afiluencia de carreta a elle trazia, com toda a orte ue
fazendas, outro objecto de luxo quc c.a paraO'eo
deserta jámais tinham certamente visto; e as mulheres
do soldados, em poz das e movimento do commercio,
tlesciam de Nioac em grupo cada vez mais numero os.
A. fama de salubridade de que go ava a colonia de Mi
randa contribuia um tanto para e' a con urrencia: 'ra
para alli comeffeito que, muito tempo antes da in asão
estrangeira, a região circumvisinha enviava o cu con
valesccntes e os seus valetudinario. O rio volvc alli a
agua crystalina que as infiltraçõe alobras do panta
no inferiores ainda não conspurcaram.

O e tado sanitario do oldados nada deixava a tle5e
jar; porisso o exercicios quotidianos de todos os
batalhões tinham recomeçado: as no '5a musicas, mm
pendo afinal o longo silencio, alegravam o e piritos ;
principalmente a dos voluntarios de Minas, que fora
organi ada com cuidado, tocava yrnphonias cuja noYi
dade para os echos do logar trazia novo encanto ao. '
ouvi-las.

O batallião n. 17 recebeu dentm embreve ordem de
ir, além do ponto até onde fôra o batalhão n. 21, fazer
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um reconhecimenlo sob a direcção do guia Franci co
Lope~ e com um grupo de indios terena e guaycurús
que, havia alglilll tempo, tinbam-ne appresentado ao
coronel.

A partida effectuou-se no dia 10 ele Abril, com ban
deiras de fraldadas c mu ica na frente, espectaculo
empre imponente ao approximar- e o periao. Esse COl'pO

fôra po to, graças ao cuidados que com elle tivera o
coml1lundanlc, ein um pé de di ciplina, que tê-Io-hia
tornado notavel ainda no meio do no ,o exercito acampado
deante de Humaitá, alvo da l}OSSa emulação militar, a que
,'olviam todas a nossas apreciaçõe .

A provincia de ~Iina, donde eml1l quasi todos os
homens do batalhão, dá um soldado resistente, rijo por
natureza, em extremo' re ignado, o qual·não conhece o
desanimo ainda nas circumstancias mai critica: não
é até inferior ao pauli ta em audacia e temeridade.

o dia cguintc tivemo um enpeclaculo inesperado e
de alguma fôrma cheio de emoções de familia. Uma mu
~her que chegava de ioac, veio dizer-nos que encon
lrára á margem de uma torrente vi inha um grupo de
cayulleiros, fallando entre si o hespanhol, e que dcpoi de
haver-lhe dirigido algumas pergunta , linham- na deixado
pa ar tranquillamente.

O coronel tomou i mmediatamente a uas precauções
contra algum ataque j e depoi de ter mandado reconhe
cer u e trada de ioac, COl1servava- e a cava110 áfrente
da colml1na, cercado pelo seu estado-maior.

Tocara-se a rebale em toda a linha e na rectaguarda j

mas dentro em POU00 tivemos a agradavel sorprc a.. de
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v>r de volta o nos o de tacamento trazenuo dez caval
leiro. : eram fugiLiYo. do Pal'agua r, eram brazileiro ,
irmão ; pertenciam a familia e. timada e muito conhe
cida de proprietarios dos arredore do ioac, os Bar
bosa~, o Ferreira~, o. Lope::.: e capavam ás mãos de
inimigos que suppunhamos implacavei .

Pol'is"o a noticia do appar cimento delle' cir ulou com
a rapidrz do relampago em lodo o acampamento me~UlO

até Nioac. Homens e mulhere. accudiaL1 a ve-Io com
uma como ebri dade e a mór parte em lagryma . Si ram
compatriotas! Roúeado , abraçado , achit ram- e de re·
pente deante do commandante que poz-se a interro
gá-los.

Disseram-lhe que tendo ido le'Vados prisioneil'O ao
territorio paraguayo elles e as f(úlilia quanuo o inimigo
retirára, lá tinham ido distribui'do por vario logare , (},
mandados em maior numero paL'a illa Horcheta, di tante
sete leguas de Conceplion ; qu~ lhes ha, iam dado lote
de terra para cultivarem, com a obrigação de darem aos
collectore o quinto dos producto::., que não linham ido
muito encommodados alé então, mas que tinham abido
recentemente que o governo da republica, tendo fa.lta de
gen,te para o exercito, tencionava recrutar todo o e
trangeiros e até o pri ioneiro , e que tendo ao mesmo
tempo a llrimeira noticia de que se approÀimava um
corpo do oxereito brazileiro, tinham resolvido affrolltar
tudo para reunirem-se a eu compatriotas, antes do que
continuarem eÀpostos ao risco de lerem de combatê-los,
e que as suas proprias familia os haviam acoroçoado em
tal designio. A 25 do Março, no mesmo dia dos nossos
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primeir03 reconhecimento' deante da colonia, tinham
apanhado bons cavaHo' paraguayo.., e, conhecendo per
feiLamente a sorte que o.., aguardava si se deixassem
prender, tinham-se aventurado, caminhando por atalhos
li noite de bo..,que em bo que, na direcção da fronteira;
tendo ahi chegado, haviam atraves ado o Apa com feliei
dade, e, deixando á direita a e trada da colonia e ubindo
ao norte para a e tancia do Jardim, de lá d" ciam para
reunirem-se a nó •

Ocoronel tomou então de parte na sua barraca o filho
do guia Lopes, rapaz de boa presença que se parecia
com o pae na intelligencia e na re3erra, querendo OblCl'
delle e do Cllilhado Barbo 'a as informações que pudes em
dar ácerca do e tado do Paraguay, da Slta fOl'ça aprecia
vel e dos seus meio de re.si tencía, peculiarmente na
frontuira vi 'inha. O' refugiados re 'polH.leram que a
fortificaçõe' obre o .\ pa COIl"i 'tiam em imples pali 'sada
de madeira ordinaria apena' guarnecidas pOl' cento e
tanto homen em Relia-Vista, sob o commamlo do major
Martin ',rbieta, e que os outro forte.::; e3tavam ainda em
peiores condições de defe 'a; mas que o governo para
guayo, com a.., participaçõe3 que recebêra, compromette
ra- e a prover a tudo proximamente e a mandar reforço,:;,
orden:llldo que, até qne elle' chega sem, e fossem retra
hindo ante o atu4ue e dC:itl'llindo quanto não pudes 'em
tean portar. Accrescelltàram que era geral o desanimo
no interior da republica, qlle de dia para dia acredita
va- e m 1\0 no bom re 'uHado da glLelTa, m.as que não
cra menor a resolução de se defenderalll até o ultimo ex
tremo, c que o respeito pelo presiLlente - el Supremo -

7
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cujo nome não pronunciavam sem l1c~cobl'Ír-:se, era
sernpr o mesmo. Tada puderam aliá' dizer de cerlo
ácerca da sorte do pri ianeiro do vapor Olinda, captu
rado aute da dcclaraç·ào tio guerra.

Apenas taes noticia' e e palharam no acampamento,
não houve mais que um lY('ito: « Mal'chemos para o
A.pa. » O eulhu 'iasmo tocára ao auge, e o maL pru
dentes d ixaram-se alTa, lur pela (' 'citação apai. ollada
do grupo:s tlue ,e formavam pai' looa a purl '.

Tes e momento annullC'ioll-~e a 'oILa do batalhão II. 17,
que acompanhára o velbo Lope . As Uil' ao prim iro
enconLI'O do pae e do filho mui' velho tluo lh era 1'0. li
luido, foi ue ejo que a todo a' 'aHou.

O nos o guia oubera a fau. ta nova piK auuo pias
senLillella avallçauu:-.;; vinha pallido, com o olho' l.lllmi
do , a ler com o filho que e'perou-o re'pcito 'o, com o
chapéu na mão. O pac não apeou-'c, o-Leuíleu a mão
direita LI' mulê.l que o filho b.ijou Licitou-lhe a h'nçam e
seguiu em proferir uma pali~vl'a.

Irai uma ceoa paLriarchal, e como Louo' o' cora~:üe

cmm 11 iveis ás gl'anu s cou a , olhavamo: uns para o,
ol1lro~, como, i uu' aos ouLl'O: pcrgullta'::liclllO si havia
, rgonha para . oltlado~ 1lI (lei an'\ll {"ul'l'( I' al~ull1a.'

lagryma .
Que emoção não enliu C,58 yelho lornando :J. ver o

filho urrancadJ ás mãos do inimigo! E ao me "(no Lempo
que dOr vendo que a familia penlêra o seu ultimo
amparo I

Quando lho fRllámos nisso, a pirou uma longa pilada e
disse-nos: « Deus é quem faz ludo; Deus as 'illl U tluiz.
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Fui feliz oulrora, ti o ca a, familia.lloje durmo á chuva,
e tou ó; como, oque me dá a charidade. )

~()Ia nó' \amo.~ encontrar ca~as em BeUa-' ista,
1'e pondemo -lhe; enhor tcm juncto de i seu liIho e eu
<Tenro. O 'cnhol' orne elll com!Jauhia de amigos o é o
~ nhol' quem lhe' dá a carne «.10 :ell ado.)) l\lencon a
cabeça 'om sorri'o melaucholirr- (\, '\luca mai: ha de

01' a minha hzenda do Janlim. l}

! o enta.nto o coronel, depoi<; de entender-se com Bar
bo a área do' meio de ainda tirar gado do campos de
'cu 'agro, ordenou que :e conlinua'~e a marcha para a
rrenle.

Pomo aqui termo ú primeira parle da no~ a narrativa,
ma não deporemo~ a penna, sem lhe accre contarmo
alp;uma. pala, ra ácerca do velho guia.

Incumbiu-no: ao morrer, de recomm miar-lhe a fami
Iia ao 0"0\ erno da paI ria : como e, quecer a palavra em
penhada?

Jorreu tio c1lOlera, [l5-Ím como o filho mai velho, e
allt R ,alou centena ri e.\i:toncia., dirigindo a retirada
da lias a columna atravez de .olidõe que 'ó elle conhe
ria; ainda depoL de morlo, como para continuar a inter
Yenção benefica e~tendida obre nó , a sua c tuncia do
JUI'(lim, que na agonia .uprerna o, eu uILimos olhares
puderam ainda enlre\'er de lima para 011fl'il. margem do
rio, o :'Oll laranjal que ra o seu orgulho, doalgllma fórma
sal vou-no' miraculo:um nle do ('holem. pondo ú nossa
cli:po~içilo os 'Cll~ fl'llcto: iIlIlU11l'l'O~, ~occorroil.l()l\p rado
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cujo yalor uppunhamos pelo meno que elle exaggera', e,
quando no-lo promeltia.

A famBia perdeu quanlo po uia e nada lem a e peral'
sinão da protecção do governo, invocada POI elle no
ultimo alento: a Ilação, não o põmo em duvida, rec{)
nhecerá a divida agrada contrabida para com um do'
seus mai~ digno filho que finou-se Yictima da ua dedi
cação (*); homem tamanho segundo a ordem natural, lão
nobre e tão bom sob a sua rudeza, e cuja memoria viverá
no coraç[lO daquelle que o conheceram e que fouberani
apreciá-lo.

A sua viva e ubila ami"ade por quem cTreve e. la
linhas, é um LiLulo hODroc? que no perdoarão não

,omiLLir.

FUi DA I lUMEJIIA PAn'J'E.

(+) o governo satisfez o pedido do Ilue/Ol', ll'l!\ndl111do pagaI' â viuva
e filhos de Lopes quanto se lhef' «IlV i ll.-Du traducluj'.
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C..\ PITULO Plll~lEIRO

o coronel Cami'üo, fortalccillo na sua prim 'ira reso
lução, não pôd entretanto pôr' hombro á empre'a em
ueÍ:\ar lI'JlbparCcer alguma' da' . uas antiga yaciUa·
çüc'. A partiLla fura primeiro {had'l por elle mesmo
para o dia 13 ue Abril' auioLl-a para o dia eguinte
po toque de ue o amanhecer tudo e'tivc5:le prompt e o
corpo ue e 'efeito em 01' ]cm de marcha; e até s pelu
meio do dia r i que declaroll a na nova determinação,
entrando a propo-ito di5so em cxplicacõe' que vieram
cansar admiração, c deram opporlunidade a interpr ta~õe.

malignas, principalmente ácerca lia jomauas lue pre
tendia razer: divitlira-a' c mem~il de' lal arte que a
colullllla el1 crils e a elia-Vi 'ta ou aos alTedorcs, i'lo é,
á fronteira, no 'abbado da alleluia ou no domingo ue
pascoa, pU! a que a olemllidade ahi fos'e celebrada;
«( assim, diziam os malerolo , o tiros ue peça da aber
tura da caJ~lpallha hão ue ser os ln SOlOS com que u
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ceremonia religio a costuma ~er acompanhada; a iui ia
tiva da guerra ver- e-ha coberta pela fe ta I )

O dia 13 foi poi' ainda perdido: a horas da manhã
COITeram em preparatiYo:s de "iagem totalmente ocio os e
que pareciam não ter outro fim mai' que dar oecupação
aos oldado . De re'to e tes pre 'tanm- e a i' o de muito
boa vontade. Ohymuo nacional já e fizerJ ouvir; uma
expIo ão de enthu ia mo accolhêra-o. Vario ajudante
d~ campo foram então, cada qual para o eu lado, ler
por toda a parte uma ordem do dia que appellava pam o
pat1'Íotismo dos corpos e recommendava-lhe confiança
nos chefes. Energicas acclamações ergueram-se ainda
depois dessa publicação e fomm repetida' muitas veze :
a animação tociÍrJ ao augf~. Entretanto cahia a noite, e
ficou cerrada em que o corpo de exercito se houves e
movido; e viu-se ocommandante, iUCJuieto como sempre,
pa eim' na ombra deante da barraca ainda mai tempo
e até IIJais tarde do que co tumava,

o dia seguinte a força desfilou por deante deite, e
elle animou-se pouco e pouco. A vanguarda no entanto
bem podia para logo fazé-Io reflectil'; pai, compunha-o e
do homen' da nOS3a cavallaria de montada. Já ficou
dit que não tiQhamo mais cavallos: tinhamos perdido
tod03 no di tricto de Miranda com uma epizootia do
genero da paruly'ia renexa que tão cruelm nte a nós
mesmos ata"ára. M,d exi 'tiam ainda algu1l3 ma ho parei
o serviço ol'dinario do acampamento. O elementu de
guerra mais necessario nessa regiões, a cavalluria,
falt:.lva-nos; dava is 'o na vista de t0do .

Todavia o no.'so corpo de caçadores, com a diOerellça de
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ch .meter a que e vira forçado a aftilZel'-Se, 11, . P roi no
;lo poeto marcial. Depoi uclles yinha o 2L.° U. '1,- -, jp

I nha precedendo uma haleria de uua peca raiada. , ,.) iO

apó o batalhão n. 20; depois .egunda bateria eO'ual .
primeira. eguiua pelo batalhão de ,oluntario da patri'
n. 17; cmfim as bagagens. o mercadorc com a sua
gente o o :eu material e a. illulhere dos oldado' em
numero a' az con idel'f1.Yel. A nos'a ponta de O'ado o cu
pava o flanco e queruo com a~ carreta: de munições de
guerra) de bocca, mas a coufu a que e'laYu coberta por
podera a rectaguarda.

Tínhamo' deante de nós o fio ~lil'anda, e os oldados
pa 'at'am-no, \!lI' levantando ácima d'agua a arma,
os cinturões e a' cartucheira', outros sobro uma ponte
,olanle qu o engenheiro acabayam de con truir, tendo
por auxiliar ne 'e trabalho urgente um 2° tenente de arlilha
ria, obr de Gu mao, moço oflieial cheio de intelligoncia.
oqual mo trou ncs'a occa ião o zelo de que. empre dahi em
ucante deu boa prov'l. i\Iai' de duas horas foram ell1Jlrrga
da: na pa .'agem ; dlu'mlte c"c tempo ocoronel Camisão e
o :eu e:tado-maior ti lham lido as noLicia' qne a mala de
CiUllapoan acaba a d' tl'ilzer. i cnhuma eOTIlmullicaçãu
(Iuer oilieial quer purticu1'u' relativa á invasão do Para
guay pelo Sul hegára cm duvida ao cOl11mandunte, nem
COll 'U a!O'uma que a is::;o se prendess de IDodo po.::iliyo ;
informações todavia que Leriam para nó' omaior ioLere oe
no momento cm que no. abalan.avumo. a uma op ração
perigosa em olltra ra. ào ou intuito além de eJreclual'
ullla diver ão um ao feliz exiLo das no. sas arma. no nai~o

Paraguay.
l:l
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o coron~ll admirado e qua i olfendido com o olvidll e
.i·olame~'tG-em-que o deixava o governo em taes circulll-

tan'Jia ! fez e a oh ervação em voz alta epercorreu com
O'Ih08 inquietos o grupo do .eus olliciae ,como para
certificar-se de que não tinham sido mais favorecido do
que elle, e deparando apena ilencio a'~az ignifica
tiro, voltou-se para o chefe da commis:são de enge
Jll1eu'o , levantou o chapéuJ e di 'e: «Marchemo ; Deu
velará por nós. »

A's duas hora da tarde continuamo a marchar, ma
com lentidão extrema; o pa o dos boi que puxavam a
artilharia, regulava o nos o, e demai:s a mais de tempo
a tempo tudo parava, porque o proprio coronel, de
uma para outm parte com o eu e:;tado-maior entre a
vanguarda e a rectaguarda, punl1a- e a xaminar o
arredores com o oculo, ora com are di 'trahido , ora
muito a~tenlo. E Lavamo sorpreso', porque i jamai
houve campos em my~terio, eram-no o que atrares
savamos. Completamente de pido:;, lJem iquel' tinham
mato rasteiro; haviam-no inflendiado por toda a parte,
de tal arle que o Ilanqueadore, collocados na occasião
da partida ao longo da' no ~a columna para guardá-la,
tinham-5e-nos reunido lodo , di pen ado de erviço que
.i á não tiuha l'a 'ào de ser.

A nos a gente subia então uma encosta suave que 80

no estendia na frente; todas a no a' musicas Locavam
urias nacionae', e na rectaguarda tor~avam-se dignos
de noLa os nossos voluntarios vesliLlo:s de branco como
]Jara uma festa. Parece que o corpo de exercito tinha
aspecto Lotalmente miliLar no seu cOlljuncto; pois o
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coronel, depoi de lê·lo oh. ervado algum tempo de uma
pequena eminencia á qual ubira, juncto de um cabeço,
que depoi oubemo chamar- e a Vigia, di se com sem
blante risonho dirigin 0- e aos que o rodeavam,,:« -ão
e diria que ão tres?lU homens?) Metade deste alga

ri'mo e ta,a ainda ácima da no -a força real. Tem- e
vi-lo em duvida homeu- ainda em menor numero
affrontareUl mas as inimiga ; é que se haviam ui 'po to
a morrer para honrarem, a patria : ma-, posto' de piu·te
esses e -emplo cle uprema dedicação, não ha ex.emplo
de força tão diminuta como a no- a indo lançar-se em
territori ue nação reconhecidamente yalorosa, e isto com
jO'norancia ompleta do logare. e -em e l)crur soccorro
de genero alo-um. O enLhusia mo do capitão Lago apode
rara-s de todo nó : o nobre yulto da patria parecia
erguer-. e-no. demlle e hamar-no' em 'eu auxilio.

Ganhamo- ao cahir da noite outra eminencia, a me-ma
a que o t'nente Bemtlca dera o seu nome ,e ao sopé da
qual pern1<Ulecêra por tanto tempo de emboscada, como
se YÍlL á ima. Ahi tomaram-se toda - a di posiçõo

, nece saria~ para acamparmo::;.
A rectaO"uarda apoiava-se no cabeço da Vigia: a

egurança em todo o ponto era completa. A. agua, em
yerdade, não era ahi abundante nem boa; ma poclia-:e
com fa ilidade obter outra e melhor á pouca di tancia.
A pa~tagens pareciam excellente e os nossos animae-,
já magro e enfraquecido , teriam ahi podido ganhar
alguma for~a, i no. a 11tCSma noite não fos e dada a. .
ordem para Lê-los á oga, em rasão da prox.imidade do
inimigo.
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)lal linhamo' l l'minado o. no ,o: pr parativo., e
profundo omuo lião podia dei -ar de ult~ar-lIos apoz a'

fadiga' da jornada, quando ch raram da capital noticia'
com quú ficamos vivamente impressionados. condecora
çõe tinham sido conredida pelo gov ruo a muitos
dentre nós: o acampamento ficou para logo em agita~ão;

,só e omiam as paiana , protecção, preterição, pr reren
cia, patronato. O' descontente eram O' que mai:, alto fal
lavam, sendo em maior nmnero como emlae. circum.'tancia:
succede. Era fóra de duvida qu '1': mãos que tinham
di'lri.huido a' recompen'a eram, como todas, ~ubJeita:

a errar e podiam d pertar justa <1u~ixa; c apparcceram
muifa': ma tUlla opuliào dominante mai:-:; ,en:sala não
lardoll que'e Jlrma e. Era e, ident que a aucloridad
não no' hayia e quecido: já não era pouco. Demai a'
omissões talvez não passassem de auiamentos. Pouco e
pouco a su ceptibilidade aculmaram-'e, e Ioda e' a
~ rmentação do momento em geral não dei. ou apoz 'i nu
corpo de exercito mais do que um augmento de emula~ão

genero 'a que deu a conhecer quanto a distincçõe d sse
genero influem obre a ma a, de de que pre'ida ú
distribuição della algum cntimento de discrição e de
equidade.

A ln a marcha recomeçou na mesma
wITcrença que havia cra quc os va 'ios
altcrnar-'e de um dia pam outro, na
ccntro, as im tomo na recLaguarda.

eguiarnos uma c trada formada por dua . "endas parill
leia' divididas entre ~i por Ires ou (lual.ro palmo,' do
relva, estendendo-'c a p rder de vista por planiC'ic~ bem
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d coberta -: rar~s mouta, raro arbu to' apena e
mostra, um de lunge em longe' ó no hori onte ba"ia
capões de mato. Ambas a triUIa estavam muito batidas,
e era vi ivel que mui recentemente ahi haviam pas. ado e
tornado a pa -ar ca\alIeiros em bandos numero o . Des e
caminho ahiam de espaço em e paço outras pégadas de
ca\ alIo que e dirigiam para os pontos eleyado do solo
que permittiam que e avi tas e ao longe, e já e não
podia duvidar de que o inimigo e tive e avisado da
no 'sa lllareha, e de que Co semo observado.

E ta idéa de uma forca inimilTa no' arredoro· I)rcoccu-• tl

pou-no' ainda mui· ao, ermos uma carreta de fabrica
bruzileira, o tragada pelo fogo, a qual aebamo' atnlvo '-
ada na estrada. Tinha abi ido deixada meio inutilisada

pelos paraguayo", quando retiravam de Nioac em
Ago to de '1866, e os no o oldado do '210 batalhão,
mandado" recentemente reconhecor es e ponto, por go to
de de truíção haviam posto fogo a e·se re tos: cou~a

que eru agora para lamentar, poi não fôra diflicil pó-Ia
em e tado de ervir, ao menos para o·trau porte dos
doentes, para o: qua não havia nem carreta nem
carro cobertos.

Fomos acampar jlUlCtO do cabeço do Retiro, cuja ver
tente oe upamos, na ba e da qual na ce a ribeira do
mesmo nome. A natureza é admiravel nesse logar; a
agua é bordada por macaubeiras e corre entre margem;
ligeiramente accidentadas, ye tidas d relva CUl'ta e fina
d beBi". ima cor ,'erde c meraldiua.

Não longe dahi rlridira outrora es 'U mesllla D. Senho
rinba, r,llja hospitalidade elogiamos, unida então 21:\1
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primeims nupcia. com um Lope:, irmão do 110~:0

c, forcado auia José Franri "O, chamado João Gabri 'I
fali 'cido em 1849. A Yiuva, fiei mIo ·ó ~ com fiiho~ I lU

um l rritorio limitrophe, ou I nenhuma protcc~ão tem
os fraco , fÔl'a apanhada c conduzida por Ilm<l fOI'~a

paraguaj'll. Tinham eUl vi 'ta prote tilr com e ta pri ão
contra o direito que o Brazil dizia ter a 11m tenHorio
que, no dizer delle:-, não lhe p rt Ilda. R clanllda ao
cabo d algum tempo pela legação brazileira em A sump
ção e I'e, tUnida ri !ibenlade, tinha. conforme ('O~tU1l1t,

muito genel'alisado BacIu lia região, conlrahido . egundo
cou areia com um cunhado, o no~ o guia, (lU e:'tabel ,
cêra-a na sua estancia do Jardim, <'tnfim dUl'ilnt a
inyu;;;ão par O'uaya dp 1865 fora de novo apanhada
]e\ ada de novo.

Dei/amo o Retü'o a 17 de ~Iaio demunhã, e, dila
Icguas (ldeante, encontramos um~l cOlrtrurção III f(rma
de rancho ou cabana que evidentemente acabav. de :er
fJccupada por uma rOJl(]a inimiga. o lado crguia-.'e um
des es masl.roR de '-igia denominado pelo paragua o::
mangrulhos, grosso e teia ou reunião de peça. to,ca de
madeira, ácima da quaes trepam para ver ao long no:'
itios circumvi inho . Antcriol'mente haYiam-se adeanlado

até ahi o' 1101', o' indios guaycurús cm um rcconh imento
feito pelo tenente-coronel Enéas Gal ão; de ta -rez o
mesmo selvagen no o alliado ueituram fogo ao
mastro e ao rancho.

.e a oe a:ião o cOl'Ollcl foi a.cl verticl0 de clue o. nos:o:,
comboios .e ha iam enterrado na lama iÍ saitich do
ReLiro, c decidiu immediatalllentc, sem interromper o
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mo, imento, que mamos e'pel'ar um tanto adeaúte; o
que fizemos, ru entaoll0 o acampamento 110 proprio
logar em que c.i lira a e'tancia de João Gabrie. Uma
num rosa partida da vanguarda foi po ta de oh, enação
em uma eminencia quc dominava a ctl>.npina.

Era um capitão da l1uanla nacional do io Grande
quem counnandava e e de tacamento, Delphi lU Rodrigues
Pcreira, mai' conhecido pelo nome de seu pae, Pisaflô
1'e:, hom m enerl1ico, á cuja branu'a t o presta a •
homenagem. iam-llo então olhal' fl:-a ·nente para ao:
banda. do oe 'te: de repente um grito artiu de varias
lado a um tempo: « A fronteira) a eminencia em
que esLava opo Lu, avi taya- e rea ' lte a mata sombria
do A,pa, limite da dua~ nações.

foi eu 'e um momento olemne,- a uma emo.ão de
(lU ninguem ficou cÀempLo, (0fficiae~ e oldados. O
aspecL da fronteira cm demancm da qual iam, impres io
nau a todo como 'i fôra uma orpre;;a. E ru r almente
110\ o para todo. Al l1ul1 tiriham-na tah z visto já,
mas ullicamcnte com ti,lOS de caçador ou tie batedor
de can.po para qucm todo o terreno é o me. mo : a mór
parte apena' o\lYira iaHar della v(wamenl . E aaora lia
alli c'Lna urante cJ c todo, como ponto de encontro de
duas II ' - . da:, tomo per:;onificação pro ente da
crU na.





CAPlTULO fi

A-o nos 'as caneta retardadas tinham ,,,,do ao
acampamento no dia 17 á tarde; e, no dia 1 d nove
hora da manhã, a guarda avançada fôra mudada: a
maior tranquillidade reinava em toda a linha o De
ubito, cerca da onze horas, o grito de alarma « caval

laria inimiga » re ôouo Os nossos batalhões pega1ll em
arma ; o commandante envia os engenheiro ao postos
avançados, o a sistente do ajudante-general Lago á reta
guarda, o do quartel-me tre-general Barbo a aos varios
corpos, para certificar- ~ do e tado delle e do que pos a
faltar-lhe .Elle pl'Oprio marcha para a yanguarda, aCúmpa
nhndo pelo 17° batalhão de voluntario ,com a bocca de
fogo do major Cantuaria e do tenente 1 rques da Cruz, •
o mesmo que maL tarde foi morto comba '",ndo na linhas
de Humaitá; tinha, quaudo pa ou adeanttl de n6s, a
e. pada de mbainhada na mão, não querendo, dizia elIe,
tornar a melte-Ia na bainha sinão d poi que travasse
couhecimentó com os pal'uguayos.

!l
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o inimigos e tavam então á pequena dislancia de nós,
juncto da mata (lue bordava uma ribeira; yiamo-Io,'
avançar stellllendo-se em linha de atiradore , correndo
continuamente de um para outro lado "oh a ordens de
um otliciai que de tinguiamo no meio delle e que de
improvi o mandou retirar: perdemo-los de vi ta.

Depois de ullla espera um tallLo prolongada, o com
mandante ordenou que volta emos ao acampamento, e,
durante esse movim nto, ouviu-se um iro de canhão di 
parado pelo nos o , por haver , ido mal carregada uma
peça emquallto a conduziam precipitadamente. A orpreza,
ao ouvir-se es a explosão inopin' da, foi geral: ma a
impressão não seria lluradoura e não encontraria logar
aqui, si os échos, ainda muito tempo depois do tiro,
fazendo-o repercutir em toda a cad ia do Dourados, não
se nos afrigurasse, na di posição de e pirito em que
e3tavamos, outras tantas voze da nacionalidade ultrajada,
clamando vingança daquella invasão de lJarbaro .

Na manhã do dia 19 dei;\.alUo o acampamento. O
coronel destacou o 21" batalhão para formal' a vanguarda,
com recommendação de nuuca perder de vi ta o gms o
do corpo de exercito, duranLe a marcha. O resto seguia
em destacamentos proximos uu do ontros que em caso
de necessidade deviam mutuamenLe au iliar- e; mas
como a animaljão dos soldados era eguai á do" oiliciaes,
os corpos marchavam para a frenLe som e importarem
com esta ordem, e achavam-se ás vezes á maior distancia
uns uos outros do que o requeria a prudencia.

A vauguarda, na passagem do Taquarussú, cuja ponlo
acaba va ue SQl' de truida pelos paragua os, deu-lhes uma
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de-clll'ga, posloque apenas e tive. em ao alcance. Um dos
cayalleiroíoi deU foi ~ rido, vimo-lo cahir; um dos com
panheiros tomou-o na garupa, ao passo que tllfceiro
laçava-lhe a cavalgadura que sentindo-se livre deil<1\"a
a correr: ao Yé-Io, a e.Ja primeira ~cena de guerra, a
no a gente ia atirar- e n'agua para per'eguir o inimigo,
quando um toque de clarim do quartel do commando o.
deteve; toda a columna e tava dahi a pouco gl'llpada
atraz delles. O~ engenheiro no entretanto restabeleciam
a ponte; uma hora foi ba tante. Passámos, e a marcha
continuou na outra margem.

Avançamo vingando pequenas e'planadas que s pa
ram a depressões parallela de (lue a planicie e 'tá ulcada,
até ao pé de uma eminencia que domina-a completa
mente. A no ~a vanguarda encontrara eli a po.::ição occu
pada por numeroso de'tacamento d~ avaUeiro , c parára ;
todos o. ~lQ~ o ('~rpo eparado. UI r')~ utro fizeram
ucce ivamenie o me mo. O' paraguayo' e' amina

vam-no ; nada .e interpunha enLre elles e nós : podiam
coutar-nos, I to foi para nó uma grande de vantagem.
Até enLão pen.avam, conforme diziam o no~ os refugiados,
que a columna brazileira não tinha menos de sei' mil
homen , e o nosso commandante esforçara-se, segundo a
regra na guerra, por alimentar esse erro. A. illusão
pa ára: cahiu ao prim.eiro olhar lançado então para nós.

Isto devia er mais uma rasão para que atacassemo
immediatamento, ma o commalldallte consel'vou-nos
immovoi . Só mais tarde soubemos qual a cau a: provi
nha da propl'ia natureza deite: e'tavamo na eÀla-foira
. an('La, e illiciarmo~ uma acção anguinolenta logo no dia
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da morle do Salvador, não a enlava em animo religio o
como !J do no so cbefe, e cravo de todos os entimentos
nobre' ao ponto de exaggerá-los aLé a contradicção,
inquieto e como perturbado pelo 1 'esentimento do fim
proximo.

A lucta em seu espi ito durou tempo ba. tantc para
que o de tacamento paraguayo, suppondo já não ser
atacaào, e porvenLura por de dem para com a pequena
força a sim atirada em cavallaria em va La~ planicie
cheias de tremedaes e onde Lodo ohomem a pé é a sumpto
de mofa, entende se pôr de parte toda e qualquer pre
caução e u ar insolentemente da sua superioridade sobre
nó : apearam-se todos; uns e tavam entados á ombra
das macaubeiras, outro deixavam pastar as cavalgadura ,
A aifectada negligencia da altitude delles fazia-no altar
de indignação, FelizmenLe afinal tambem o no. rhefe
illdignou- e, e decidit -" Contra elle :,~Vill ;'lna' um
melO ri1pldo de acção, foi empregado, Marque da 'l'llZ

fez avançar a sua peça; ãtirou-se a primeira granada no
meio de acclamações dos nossos soldado. Si houvera
Lido pontaria mais alta, rebentaria no meio do grupo
inimigo mais numeroso; baleo no tronco de uma alta
palml'~l'a que os abrigava, e depois de 'icochetar, fez
explosão no ar,

Foi pelos menos um prazer para nós vermos o elfeiLo
produzido, a sorpresa, o alarma, a confusão: uns C01'

riam apoz os cavalios que a deLonação dispersára ; ouLros
montavam precipitadamente e sem mai. detença ganha
vam a planicie á toda a brida. Poucos minutos haviam
decorrido c j.í o de tacamenLo inteiro desapparecêl'a.
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Segundo projecLil foi-lhes mandado no encalço, e depois
terceiro que alcançou mai de meia legua, e deu-lhes a
conhecer qual a força da nossa artilharia. A partida, que
as im fugiu, ó tornou a apparecer deante da fazenda da
lUachorra, na fronteira.

Algumas leguas mais longe uma bifurcação de cam inhos
egualmenle balidos, conservou-nos irresoluto ácerca do
qual d lies preferir: o filho do velho Lope , que durante
uma au encia do pae ervia-nos de guia, foi consultado
pelo coronel, e re pondeu que convinha tomar pelo
caminho da e querda, unico por onde podia pa s(lr a
nos. a columua, composta como se achava; que os para
guayo tinham em duvida 'eguido pelo da direita que
era mai' curl.o, mas ouriçado de taes obstaculos que só
a cayallaria daquella regu J;lOdia trem pô-lo. O coronel
mandou poi' que toma.semo 'pilla esquerda' mas e le
incidente, o conhecimento dij se duplo caminho, dessa'
dlla pas agen na me ma direcção, por uma dêr qunes a
retirada, i a i ~o se vi se obrigado como previa, podia
ser tão facilmenle cortada, e sa antecipação de uma
evontualidade perigo a, lançou nova perturbação no seu
animo: confessou-o depois aos officiaes que o cercavam.

Tendo chegado llessa tarde á margem de uma ribeira
que os hespanhoes denominam Sombreiro, fômos acampar
no angulo que ella fôrma ao lançal'-se no Apa. Admi
ravamo o magnifico rio, limite das duas naçãe" cujo
aspecto, com a ua mata espe sa, tão vivament.e nos
impre sionára quando o avistamos de longe. Grande
futuro lhe está reservado depois da guerra.

O Apa sahe por tros nascentes, para logo reunida ,
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da cadeia dos monte Dourado~, um tanto abaiÀo da
colonia militar de t nome a 12 leguas E. S. E. da de
Iirauda, e eorre a principio O. dez aráll:s 1. até ao

forte de Bella Vi ta, qlle e tá oh o 22.· parallelo, o dahi
"oltando para O. dez gráu S., 'ae om um curso leye
yemente sjnuoso, banhar San ta Margarida, Rinconada
e outro forlins até ao Paragna', em cujo leito p r
dem-se as uas aguas.

O coronel ao chegar, pediu que Ih dessem agua, de a
mesma agua do pa, • ou porqlle vagas remini cencia~

hi torica relativas a caudaes famoso accordas em a
sua memoria, ou porque depoi:; de tamanha agitaçqes de
seu cerebro, tive"se ligeira excitação febril, « Vejamos.
disse sorrindo, a que horas bebemo a agua de te rio; »
olhou para o relogio, bebw Ao e accrescentou em tom
jovial: « Desejo que est· incidente eja coo ignado na
hi toria da exp dição, si a escreverem algum dia. »
Pareceu empellhar- e porque lho promette sem; foi o
proprio auctor desta narrativa que a is o e obrigou em
nome de todos, e que dis o e de 'empenha hOji com
religiosa exactidão: poi a morte, de que estaYa tão
proximo, por sua propria natureza enigmatica, tudo
ennobrece, tudo absolvo, tudo consagra.

O Apa nesse sitio tem grande correnteza, mas as
enormes lages de que tem o fundo como alçulo,
convidam a entrar nas suas formosas aguas: foi o que fez
grande numero de soldarlos; muito chegaram a atrave 'ar
para a outra margem. dizendo que iam inu.ividualmentc
conquistar o Paraguay.

A' noite vimos chegar (lous olficiaes brazileiro qu
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vinham, na hora do perigo, reunir-se a nó para com
parti-lo. Era um o tenente Augu to Pinto de Souza, e o
outro o tenente João Luiz do Prado, da pro"incia de
S. Paulo, antigo companheiro d'arma. que a marchas
forçadas accudia de Camapoan. Tinham-se adeantado á
escolta que traziam e atravessado sósiuhos, não sem
perigo de algum engano, a no as linhas de sentinellas
avançada~. Só no dia eguinte chegaram o eus camaradas
ao acampamento, com um viajante chamado Joaquim
Augu to, homem valente mas a quem aIli apenas levavam
intere e pc oaes.

o dia seguinte, 20, o corpo de e:ercito paz-se em
mo 'imento ás nore hora da manhã e, depois de atraycssal'
o Sombreiro avançou pela margem direita do Apa,
formando a vanguarda o batalhão de voluntario : ga.
tamo muito tempo a tran por uma legua, porque 8UC

cedia a cada passo algum desarranjo nas carretas que
no~ traziam a munições e de que não no podiamos
separar, pro 'imo como estavamo do inimigo, e quasi
chegado, conforme diriam o refugiados, á primeira
guarda paraguaya, i to é, ao ponto c á fazenda ou aldeia
da :Machorra no lerritorrio brazileiro uma legua c quarto
para rá do forte de BeHa-Vista que e,tá construido
na froot ira marg 111 pHraguaya.

Suppuuhamo a cada pas'o encontrar resi teneia.
Entretanto o 110S'O batalhão da vaIlg~arda continuava a
m rchar, em reparar ou sem importar~se om a distau~

cia qu a continua parada do outro corpo punham
entre si e eH . Embalde Locavam os clarins: já 'e achava
uenm iado longe para ouvi-los: deix.á-Io i~olar-se
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dest'arte não era prudente: cumpria necessariament
mandar um proprio chamá-lo. Otenente-coronel Juvencio
olfereceu-se para is o, e seguiu no mesmo instante com
os seus dous ajudantes de campo e Gabriel Francisco,
genro do guia, que quiz junrtar-se a nós. Felizmente a.
nossa cavalgaduras não eram má , dentre as que haviam
resistido á epizootia ; tiraram-Dos de um tremedal ba. tanle
perigo o que, para irmos mais depre sa, não tiveramo o
cuidado de contornar. Dahi a pouco perdemos de vista o
corpo da exercito que deixavamo, e não avistavamo_
ainda em nossa frente a no sa gente já empenhada no
combate, ao que parecia: começaramos a ouvir de car
gas e tiros isolados de atiradores. A' vezes uppunhamo
ver fluctuar a bandeira brazileira; mas elevadas moutas
no-la occultavam de contínuo; e parecia além di o não
avançar. Em poucos intantes a rapidez da nossa carreira
approximou-nos deBa; tal visinhança electrisava-no ;
meUemos os animaes em uma ribeira que fechava-nos a
passagem, o Jo.é CarIo, e achamo-no emllm reunidos
aos nossos que comhatiam em um logar fechado, á
entrada da Machorra.

Uma linha ba tante exten a de paraguayos respondia
ao ataque, emquanto grande copi~ de outros dos seu
companheiros davam-se pres a com um como furo I' de
tudo de truir na fazenda e punham fogo a tudo quanto
podia arder.

O no 50 commandante da vanguarda, Enéas Gaivão,
estava occupado em examinal' uma ponte que era preciso
passar para cortar o inimigo; foi ahi que o tenente-coro
nel Juvencio communicou-lhe a ordem, que tl'azia do
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quartel do commando de fazer alto; mas as cil'Cum tancia
já não permittiam que com ella e conformas e. Ambos os
ofliciae concordaram na nece:lsidade de occupar a po
cição a todo o custo.

Immediatamente a nossa linha de atiradol'es deitou a
corL'er para a frente oppo~ta pela propria ponte, porfiando
todos em ardor, mas precedidos no entanto pelo velho
Lope eLoureiro que e nos reuniram, e aos quaes tambem
nó pelo no cO lado não queL'iamos ceder o passo.

O.; :paraguaY0:l re::mavam então, mas em boa ordem.
Tinham sem duvida ordem de não daI' combate, ma

unicamente de reuniL'em e tocar adeante de si tl'Opas de
cavallos e manada de bois que não nos queL'iam deiXai',
e que de iam er con ideL'aveis, a julgar pela poeira que
pouco depoi~ levantaram com a ~ua mar ha.

O recinto foi oe upado: o tenente-coronel Enéa ahi'
tomou a formar immediatamente o eu batalhão e
manteve-o com tal llL'meza de linhas que mai' tarde
mereceu por i' 'o a appL'ovação do coronel e o' applauso
geriles; o' 1l0'~0' foram o primeiros que recebeu.
Go~taram tod03 ue ver o espirita lle disciplina que mos
trava a ua gente, e uepo"is o açodamento com que, á
primeird voz, puzerJIll- e a de.::ob truir o terreiro do
objecto com que e'tava atulha.do, em sllbtrahir cousa
alguma, bem como de qua.nto e;,Llva no interior das
habiLaçõe" .

No entretanto appareceu o proprio conJlllundante: pois,
vendo que não yolLava um ó do;, que mandára á van
guarda, seguil'i.l á toda a pre~sa para verificar com Oti

seu pl'Oprios olhos o que e ptl'sava. O enthllsia mo do
10 I
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âccolhinienlo flue lhe fizeram ne:,'e momenlo, é a~

acclamações dos oldado cau. aram-lhe praz I' ruja
expres ão, apezar da sua reserva habitual, foi para todo
visivel.

Os auxiliares indio', gua curl e lerenas, não foram
os ultimas a appre'entarem- e para o ayue: tinham pelo
cuntrario mo lrado pouca sofIreguidão para a lu ta, ao
ponlo d6 em no sa carreira, ao pa armo por alies,
lhe:. havermo bradado: ( Andem, U\anCelllO', bra, o.
camaradas! }) Agora a sua indolencia ra ubsLituida por
um ardor sem limile' no aqueio. Tinham-'e já e palhad
até pelas plantaçõe de mandioca e de canna e traziam
em um inslante carga lamanha que sob ella vinham
acurvado, S III fJue no n[anlo demora sem o pa o.

Havia ainda um r lo de rcpusculo quando gro~:o

do c,'ercilo chegou; foi c·' o morn nlo do atropello da
confusão; tantos objectos estavam exposto' á vi 'la, amon
toados de envolta un cOla o' oulro , ,em dono (-' ,'otado '
údesll'Uição. Cada qual recolheu o seu quinhão; afiliai
os mello favoro idos foram aquelles que deviam tel' mais
direito de apoderarem-se de taes objectos, poris o que o'
haviam conqui tado com perigo e guardado como pro
priedade publica até o momento da g '1'<11 dilapidação.
Esse saque aliás era le1)"iLiUlo, e St.nl inju 'Li~a ilHO ~

poderia rocu ar ei> e gasa uo~ oluados, <luO haviam-uo
compmdo e pago adeantado com lU lOS de priv< ção e d .
fome. Das oito ou dez ('a a:; da Machorra, duas e ta anl
já reuuzida' a c1 tza polo fogo que O' proprio pamguayos
lhe: haviam po~to; as üemais foram preservada pelos
aldados braziloi('o' ; c algun p daços do madeiramento,
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algull c 'leio abrãzac10 bem lhc~ podiam sen ir para
as arem baLatas, manuioca ~ ave do inimigo. A ~Ia

chorru, denominada fazencja do presidente Lopez, não
passava na rcalidade de 'Jill terreno usurpado, cultivado
por ua ordem além dr fronteira. O LL'a!Jalho d s inva 0
rc', fmcluo o COJIl,J fôra, não fazia mai do que com
muhicar ao banr luete o prazer de uma rei ·indicaç.ão
nadonal: Q cor ullel aucLorisava-o com ares prasentoiros
(lU nunca lh e ,iramos.





CAPITULO m

~o dia 'eguinte, 2l de A ·H. i. . 11','", dd I1I<A 'hã,
0:5 clarins do fjuarte ( ulando deram o ignai para a
marcha: era nar1.a um s do que para atJ.·aVe8~armos a I"I'OU

LClra, cutranllO' o territorio paraguayo, e irmo atacar o
forte d llella-Vi ta, que é de~ e lado a chave de toda a
região. O alcance de em lhante acto entiam-no todo::; e
dobravam por i o de animação: cada ({uaI vestira o eu
melhor uniformo, e á no' as antigas bandeiras, ainda
não cou agradas por feito algum de guerra, haviam 'ub-
tituido nova, ujas cÔre \ iva de'tacaYam no formo o

céu da' campinas paraguayas.
Ao dei armo a l\Iarhorra foi adoptada a ordem com

pacta. De ambos o lado' da colull1na e para facilitar-lhe
o movimento, o atiradores ({ue a fianqucavum batiam
a macéga: pois a natureza do toneno ll1udá.ra. Já não
era a relva curta e fresca do prados que acuhavamo' dé
lltra e' ·ar. O terreno e ~ava cob rto de sa perigo'u gra-
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minea que cresce até a alLura de um homem, dG. ha~Le
rija e folha cOl'tanL '~luC Lorna a IHarcha Lão peno a cm
muito loaare do Par~lgua .

Fomo:s pa ar o . 1m defronLe de Relia' isLa. ObaLalhão
de inftllltaria de GOYaz Il • .:..0 formava a yanauaI'da oh
as ordens do capitflO F rreira d Paiva; ma ainda na
frente do eu atir/1dor S ommandlldo por um moço
\ alente oiliclal Ch'lmado Miró de'Linado tilInbem a uma
morte proima, 'ia- -c o yelho L pe~ ad antar-sr, mon
tado rm um formo·o ca"alio haio do' tlU o filhQ O'

no. o ontro rerllO'iiJdo~ haviam tirado ao paragua o'.
E'Lava no auge tia alegria, o olhar como o de U 1a a\"

. de rapina ficto obre BeIla Vi ta quc comcçavamo avis-
liN". UI? }mlJtn ri o,. 110 momento eru que com o t'nenlo
('oronel Juvencio e CaLãu, iaillv ter com elle, annuviou-
c-lhe a fronLe: « A.. perdiz, di C-liOS, yôa do uiaho, e

não no quer deixar o o o »; apontava itO H1~llJU

tempo para a Lenue fumaça llue rguia- e no ar: {( 'ào,
a ·ure conLou, as casa d' BeIJa Vi ta tI tlue puzerllm
fogo. »

A noticia foi levada ao coronel que, advertido Lambem
por um signal do ajudanLe Porfirio do batalhão ela fl'OllL ,
mandou accelerar rI' mal' ha. Começamo a COIT 'I'; a
linha de aLiradores do 20' precipiLava- e para o rio. Ma ,
auLe deJles, nelle se aLirára o pequeno grupo no meio
do tlUal e~lava o guia, sem que o inimigo, om anUlei'

\ admiração nossa, de sem demou tração d 110S dispuLa
rClll a pa sagem' urra La am-' do rio, como 'e h,~vialll

( U'asLado da MacllOrru, iiUll parar á grand di 'lal1ria
na nmpina, immo\'ei. a cilvallo.
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Tinhamo: poi' a Clicidade de 'er os primeil'Os íl pa~'ur

u fronleira, a atLinO"ir a margem 6 querda do Apa, a
'entir ob o pés tl 010 puraguayo! Em memoda de 'e
jubilo profundo da emoção patriotica de que estavamos
po 'uido" eja -nos pel'mittiJo nomear quantos se acha
vam ne '0 locrar. Não -e tracta aqui de gloria, ma de
ara o propicio: eramo onze; o guia, o filho e o gemo;
d us viajante, Loureiro e Rezende Vieira' um belga.
habil operaria me hanico, Francisco' andervort· tr.
gnarda nacionae" Bento Jo é Bodrigue~', Rippolyto Fer
reira Felizardo' Correia' emam o tenentes Calão e
E'éragnolle Tannay, membros da commis:-ão de ong
nh irai:).

Pa _ado o rio, levamos apeou um momento a snbiF
uma eminencia qu tinhamos em no' a frente que mos
Irou-nos perto a fortaleza e a po oação: a con'tru ções
e lavam em chamma . Algun p' raguayos erraram ainda
a pé no interior c na' ceI' anias do forte, detido pelu
p zar da pre a qu nos d'ixuyum e p lo fllrlJr que o itll

p llia a arruiuur ludo. Outros a cavallo em maior numero
retiravam li 'sonlenadamente. O nosso guia Lope poz-sr
a aITrontá-lo COI11 assobios e apo trophes de de3t\el1l de
que -ra dim. ii não rir. Teriam podido voltar contra nós; .
e e,~e vigoro os caralleiro_ nu 'uas po 'ante' cavalga
uura_ , com o' u, pesado abre, facilmente 'e vincra
riam de nó', cm pequeno numero, Illal montados e ma]
armados COlllO estaramo~: ma' nem pensa amo llis_'o, e
Lope muito menos. O intrepido velho havia'-nos Cjuasi
sempre precedido na nossa carreira a galope, por Imi.'
esforcos llll ellvida 'semos ; dobrava a cada momento de

~ v
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rapidez, pensando na mulher dua veze presa e levada
como e~crava ao Paraguay, Ln todos o~ seu , nos ami
gos, no companheiro como eIla prisioneiro; mil re
cOI'dações de atro idades antigas' e recente accendimn
neUe violenta Me de ingança, o entanto lambem nó ,
os clous enLYenheiros, tinhamo poclero o motivo de excita
ção e de ardor ne a conjunctura, não por queixa. parti
culares ontra o' paragua os, ma por que. lão com o
110 os proprios amigo. e camaracla~. AIg.uma palavra,
pronunciada com refer ncia a nós no cons 1110 d guerra,
em que di cutirno a com- niencia ela inva ão, tinham-no~

ficado pre ente e queriamo~ dar-lhe. 01 mlle de~men

tido, mostrando-nos sempre em prin:eiro log r na acção,
cuja imprudencia tinhamo demon trado e cen'urado bem
alto.

Uma vez effectuada a pa agenl pelo corpo de xer
cito, o forte, que apena con dia em um ~olido pa
lanque de madeira, foi occupado a sim ('omo a povoação
por numero o destacamento; e a linha ele atiradores elo
200 batalhãQ, tornando a formar-se obre a linba eSfjUer
da, poz-se em movimento para ir atacar o' paraLYuayo.
qli~tinham feito alto. Vimos então que tinbam arvorado
um pallno branco, e os dous engenheiro adeantc d
todos dirigiram-se para elles, fazendo fllCtuar O' eus
lenços, eatão agitando o seu na ponta la e 'pàda em
quanto. avançavamos: mas não tardou l ue llOtasselllo
que elle aITastavam-,e iu,'ensivelmente e que o seu ue i
gnio era sem cluvida attrahir-nos álgum bo que oulle 1l0~

fariam pagar caro o nos o exce~ o de confiança cm na
lealdade, depois de havermo pas ado a ua fronteira e
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tomado o seu forte; soubemos depois fIlIe esse et'a o ('11

intuito na nece sidade em que julgavam e:ltar de fazer a 
gUlllu i tima afim de colorir ao menos a retirada em
ti ma ia precipitada para que não lha pudessem exprobar,
1'03 em quaes fossem as ordens que tire3sem recebido.

A 'im pas ou-se o dia '21 de Abril: os dous eguintes
foram cou agrados ao r pouuo e ao conselho. Ocorpo ele
exercito deixártl a fronteira c fóra acampar ao sul da for
taleza, apoiando nella a ala uireita, e a e lluerda na
mata -do rio. llavia no acampam 11to abundancia de vi-

.\' re frescos: tínhamos deli ' a maior necessidade, a
no sa gente gozuYil assim dos ultimo. mom~ntos propicias
que a fortuna no deix.ava. O nosso chefe parecia maL
.creno que ele costume; mostrava- e confiante. Começou
a qualificar U olumna expedicrionaria com o titulo de
For,as m opera, õe no norte do Paraguay - e todos os
seus oOlcio , como a exemplo seu t?das as no sas' cartas
pd'a Mato Gro::i o, Goyaz e Rio de Janeiro (confiada a
Loureiro que então de pediu-se de nós) tinham no sobres
cripto - Para o imperio uo Brazil.

Entretanto do alto da eminencia da Bella-Vista viam-se
o' cayalleil'os inimigo de sentinella durante o dia ae pé
de uma alta palmeira, das que e chamam boritys, e á
noite alguns ha\Ía que approximavum-se ainda mais do
acampamento. E sa vigilancia contínua encollllIlodava-llo.:>
tanlo mai quanto tinha tambem em vista o gado dos
campos que não cessavam de ir alfa taudo, sempre que a
nos a avançadas pare iam querer approximar-se delle, e
a no 'a inquietação ácerca deste ponto era necessaria
mente muito séria. Os refugiados tinham-DO exaggerado

II ~
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a facilidade d aba 'tecer-uo' fi 'a p stagen : nad,l
viamo~ do que nos tinbam prometlido; e até, dou dia~

depois de ocuparmos Bella-Vista, o coronel, lendo man
daelo sahir exploradore , protegidos pGlo 21. 0 batalhão,
os quaes foram a mais de legLlU de distancia, nenhum
resultallo obteve: ficaram todos con\'ellcido~ de que por
então nada 11a, ia a e peral' de semelhantes lentativa .
Os paraguayos tinham, é verdade, de.:;apparecido ao
pas arem o no o, ma voltaram logo 110 dia eguiule n
occupar o po~to ao pé da palmeira.

Apre ença delles era qua i iU::lu\Luo.:la. Pudcramo.
li \'1'ar-1103 delles atirando-lhes algumas granalla- ; e tavu
mos qllasi a recorrer a e se meio, quando outra idéa
meLleu-se de permeio, inclillando para outra parle- o
animo do commandante : não teriam elle;; alelllUa vontade
ue eutraI' em confel:encia cornnosco 1

Teste pre upposto, f z seguir e.:coltado pelo ti. o

bataUlão um orueial parlalllenlariu, le, anu uma prud:t
mação e cdp'ta el1l 11e panhol, m IJorlllgllcz cm francez,
a qual foi deixada presa a uma bandeira branca que foi
plantada)lO chão a legun e meia tio acalllpnlllcnlo. Essa
proclamação era a l.'im cOllccbida :

\\ Aos pamguayos.

( A expedição brazileira falia-vos como amigos, O 'eu
intuito não é levar a devaslaçã , a miseria e LlS iagrymas
ao vosso lerrítol'io. A invasão do norle, bem como a do
sul da vossa republica, não teru olll~o fim mais tIo que
reagir contra úma illjusla aggre::;s[to de 11llcionaliLlade.
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'crá bom quQ alaum do vo o oficiae' yenha enten
der-se comno coo Parlará retirar-se apenas quizer; a
simples manife'ta.ão do seu de ejo será hastante. O
commandante da expedição jura pela sua honra, pela
ancla religião que ambos o' 1l0~To professam, que ba

inteira egurall.a para o bomem genero o que depositar
confiança em nós. Di paralllo tiros de peça como inimi
go. Agora queremos entender-nos como podendo e de
yendo tornar-no amigos. Appre entae-vos com esta
bandeira branca na mão, e erei recebidos com todas a
atLençõ que lUTIaS ás outras devem as naçõe civili adas,
ainda e tando em guerra. »

Â. respo ta, que foi encontrada no dia seguinte, estava
e cripta em um papel pro o a uma yarinha e era do theor
.eguinle :

« Av col/llllandanlc da expedição uraúleira.

« Os olliciaes das forçab paraguayas estão empre
promplos para todas as communicações que lhes quizerem
fazer: mas 110 estado de guerra aberta. qual exi te entre
o imperio e a r publica, ...0 com a e~pada na mão podemos
track'lr COIl1\'O~ '0. O vosso tiro de peça não nos alcan
çam, e quando tivermos ordem de razê-Ios calar, ha u(;
Paraguay. terreno de sobra para a manobras dos e;er
citas republicano . »

A. lettra era de mflO firme e corr·nte. O c:eno da repu
b1ica alIi e~.taYa app sto: hUlTefe pbrJ gio per sobre l"ão
passante.

A fórmas empregadu. nesta respo~ta aLLesta"am r rto
~,
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gráu de cullura intellectual e de boa educação: ma veio
tambem o insulto Ocommalldante recebeu llma folha de
couro na qual estaHlm gravados "er o , unis gro eiro
ainda que ingenuos, 03 quaes diziam:

« Anda, cabeça pollada,
« Malayenturado o general que vem por si mesmo procurar o lumulo.ll

Tinham ahi accrescentado :
« O:' brazileiros suppoem ir a Uir á fe la nu Con

ception. Os no suo ahi os esperam com bayoneta e
hum])o, »

:Eram bravatas , m alrance e que Iluda tinham de
serio: mas o que o I'U incontestuvell1lente, viam-no
todos, era a impossibilidade de nos abastccermos. Obata
lhão 21 0

, mandado de novo no dia x.7 para reunir e tl'a

zer gade, não o cOllscguil'a. e, embora ti\'c'~e a felicidade
de não perder pc!' oa alguma em Yaria e' aramuça' (lu
cavallaria, voltava com a tri te certeza de lJU a rerrião
estava para comnosco em disposições completamente ne
galiras e bo li ,

O commandnnte tomou conseguintemente a rcsolução
de cowen ar-se momentaneamente em Bella-Vista, e, em
ordem expedida pelo ,'iajanLe Joaquim Augusto que nos
deixava, de.lcrmiuou que lhe envias em de "ioac muni
ções, viveres, os objecto pertencente ao oldados e o'
archiYos da columna. Adrertira ao om iaes de que de
viam pela na parte mandar vir o que lhes fosse necev
sario para alli uemorarem-se algum Lempo.

Nesse mesmo dia o alferes Pacheco de Almeida voltou
de urna commi são. arriscada. Fô1'u incumbido de 1'CCO-
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nheccr o estado do furte de Rincouada, ti ete legllas de
Bella-' i ta, e lovara-o a elIeito com mais felicidade do
que era de e peral'. Com trinta indi03 que lhe tinham
dado, acercara-se da fortaleza, e tendo reconhecido ao
penetrar nella que e taya abandonada, in eudiara-lhe as
pallis ada, de truira qUcluto nella encontrát'a, e trazia os
eus iudio muito contente' carregados de despojos.

lUa a falta de gado tomava já a propria posição de
Bel,la 'ista insustentavel; [lob conieçava a ser insulli
ciente a di triliuição de vivere. Era preciso, de um
momento para outro, ou marchar para deante na espe
rança de bater o inimigo que não podia deixar de ser
pouco numeroso em nossa frente, visto qne a guerra ao
sul da repu.blica para lá devia chamar a maior parle das
,ua' forças, (e euLão, depois de uma acçãó favora\'el,
achariam o 1I0S.:0 destacamento mai facil presa no
gado errante ]leia campinas), ou então retrogradar para
dbtri tos da fronteira menos de providos ue recursos.
Semelhante alternativa, semelhante opção, tirou todo o
repouso ao no so commandante : as uas agitações de es
pirito tornaram-se visivelmente "iolenta . Poz- e de no\'o
a imaginar a calumnia lavrando coutra elle em toda a
província de Mato Grosso e prin"ipalmente na capítal, e
fallando com igo mesmo, Coom exclamações qne tentava
embalde refreiar: « Atassalham-me por toda a parte,
murmurava, dizem a quem quer ourir que ainda não
tivemos encontro s~rio com o inimigo e apostam que
nunca o teremo.. »

No meio ue' a perturbaç:ão e em falta de dados admis
siveis para asseutar cm alguma cousa, o;, refugiado',
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consultados indirectamente, tornaram a fallar, com mais
vantagem do que até ahi, em Ullla fazenda chamada
Laguna, cerca de quatro I gua de TI lia-Vi 'tn, perten
cente aos dominios do pre'ident da republi"a e destinada
á cl'eação de gado; ahi deparariamos, assegura., am,
grandes manada, posição segura e excell nte ba e de
operações. E como e ta ugge tão parecia não desagradar
ao coronel, vario olliciaes que o rodea, am e a quem elle
parecia con ultar, enlregamlo- e ao eu entbu iasmo :
(, E porque, exclamavam, não havemo de ir até a Con
ception como a j'so nos de, afiam? Virian)o até aqui
para recuarmos? Desde que seja pO', Ível contar com um
quarto de ração, não haverá um .só dos no so que hesite
um momento em segUir a eus chefe , e que não deseje
tentar com elles a fortuna do Brazi!. »

A' frente dos mais enLhusia ta Yia- e o capitão Per ira
do Lago, ollicial tão ou 'ado quanto po iLivo e ob"tinado,
com uma coragem que exalta- e facilmente e mlllca mai'
tlesce do nivel a que uma vez obe. Cabe-lhe certamente
o maior (luiuhão nas nos a temeridade ; mas Lambem
mais tarde soube sempre, na jornadá mais diffif'eis da
no a retirada, fazer frente a toda a necessidade.; do
momento com a sua actividade, com a ua podero:;;a
iniciativa e com a perspicacia do eu lance de vi ta, gran
des dotes ainda demais a mais realçados pela su . ameni
dade, lhaneza e sim plicidado de c11aracter.

Ha muito conheciamos quanto se póde e.:iperar delle.
:Mais de um alma antes, quand o de venturado g neral
Gaivão iu-se em risco de morrer de fome com toda a ~ua

genle no Gochilll, incumbiu á cowmissão tle engenheiro
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de mandill' 1'e onhecel' as pas agens para osuf: o perigos
de uma com mi são em que tl'Uctava-se de caminhar para
a frente, e.m guia, atravez das planicies inundadas que
nos cercavam, eram tae5 e tão evidentes que os engenhei
ros, com auclori::iação do eu chefe, confiaram á sorte o
apontar entre elle o dous olliciae' que assim deviam
arri'car- e. O primeiro nome designado foi o de Taunay :
a unica probabilidade de alvação para eBe em semelbante
incumbencia era ter por companheiro de- sorte o capitão
Lago, e felizmente o segundo bilhew lue sahiu tinha o
nome de3te. A satisfação foi gera~, homenagem e ponta
nea prestada ao merito em uma dessas o.ccasiões em que
Óa verdade e manife ta.





CAPITULO IV

O coronel Camisão acabava de decidir que marcharia
mos obre-a Laguna. Levantamo acampamento a 30 de
A.bril para irmos fazer alto juncto do A.pa-mi, torrente
que passa a uma legua do forte ele Bella Vista. Os olda
dos pareciam resentir- e ela insulliciencia dos vive
res : a marcha era silenciosa e como pejada de tristeza.
Para animá-la, deu-se ordem para que as cornetas de
todos os corpos toca sem alternadamente, e a nossa gente
gostou di 'o, suppondo que era Ullla provocação e um
desafio ao paraguayo' lIue de contínuo viamo acompa
nhar de longe a columna.
. 03 nossos differentes corp0s avançavam em quatro cli

visõe t1i'Lincta. formadas nQ. previ ão ele ataques de ca
valIaria que deviamo comeffeilo e peral'. Em uma reu
nião de commandantes, anterior á no sa oocupação de

. Beila Vista, o coronel fizera adoptar uma ordem de mar
cha a~l'Opriada ao character da região e da guerra. Pro-

u ~

!
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lJUZ ra ao me mo t mlJo dua di po içô s d uefell h a
para dua' hypoth d' planicie, núa, ou coberta de
capões de mato: combina.õe muito imples que na
practica foram-nos depoi de muita antagem, prevenindo
toda e qualquer confusão 110 começo do comhate ; pai
si se póde dizer que as cargas de cavallaria foran em geral
fwux.a e pouco persi tente , deye- e SUPPÔl' que tinham
apenas por fim avaliar a no. sa r i tcncia que o primeiro
momento de he itação teria em todo o ca o ido deci ivo,
accarretanuo-no ~ornpleto de barato.

loca o pois ll1 que houve, perto a}CJum bo que,
algum grupo de arvor do ou alguma ribeira, devia- • COIl

vergir para es e amparo natural, apoiar ahi a carl' ta de
muniçôes e de feridos e a bagagen e cobrir a te'ta
por meio de uma curva formada com a quatro di vi õc,

da columna, alternadas com cada uma da no a quatro
peças de artíUlaria.

Em ampo aberto e sem abrigo, es e corp s egual
mente alternados com os nos o' canhãe::. deviam formal'
lfuüdrauo em olta do 110S o material; em todo O caso
leviam ::; r avisados os commandante úcerca ela forma
tura adoptada para a occasião por ajudante de 'ampo ou
mensageirq 1l1andauos expressamente a i o.

No dia 1.0 de Maio, depois de uma noite tranquilla, a
marcha recomeçou e continuou sem. incidente at6 a fa
zenda ela Laguna, o mesmo. lagar que fora indicado pelos
nossos refúgiados do Puraguay. NrlO restayu então mais
do que uma cabana de palha que o inimigo, retirando,
esquecera-"e de queimar. Ao hegarmo, vimos um do.
nossos soldados üil'igir- e para nós, traze11do na mão UDJ
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pap J que achára pregado com Uill espinho no tronco de
uma ma aubeira ;. era uma variante da primeira ameaça
em verso dirigida ao commandante: .« Malave turado o
general que aqui vem pl'ocurar o tumulo, porque o leão
do Faraguay rugirá, altivo e sanguinolento, contra o in-
asar. )
Uma e planada que dOfllinava dilatada extensão do

territorio, cOLlvidaH o coronel a ahi acampar; mas o:
refugiados fizeram ainda prenlecer a ~ma opinião ele que
e ele, ia ir em demora até ao proprio centro cId e tabcle- .

C'Ímento onde o gado podia mai~ facilmente ser reUl;ido e
cercado. Conseguintemente resolveu-se continuar a mar
cha, e f lHOS, 'em que di so resultasse eousa alguma da
quillo c m que se co tava, acampar á meia legua da
cabana em um terreno de mame nitroso, que f01'OIava
Ulll triangulo entre dous ~'egatos que e reuniam ante de
lançarem-se no Apa-mi, e onde os rebanhos, por amor da
qualidade alina do solo, vão geralmente concentrar-~e na
eslação da' grande~ chuvas : o logé:u' é chamado - In-
cmada da Laguna.
O primeiro relance ele olhos lUostrou que a11i tanto

como em qlutlquer parte o Paraguay disputava-uos Loda a
alimentação; pois, apenas cotiocamos a' nossas entinelias
avançadas, pudemos distinguir álguma distancia Ulll acalll
palllento inimigo que reunira copio a boiada e ca alhada
tlue começavam a intemar, emquanto as suas sentinellas
avançada o cupavam- e em vigiar os nossos movimentos:
(Iue podiulIlo fazer s '\li caval1aria?

Elltl'e auto os dia '2 e 3 foram cmpregados elll varias
LCIl tati vas puru obter algulIL gatlo ou pelo menos orpl:e

i1~
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hender alg[J.ma sentinella de quem Jludes emos alcal1.ar
informações ácerca do e tado do interior da repu
blica : não o conseguimo. Quanto ao copioso rebanho
que tinhamos avistado, desapparecêra. Fizemos ainda al
gumas excursões em demanda de animaes i olados pelo~

campos. Até esLe minguado recurso nos falhou. S6 o ba
talhão 21 0 no dia em que chegamo tivera a felicidade de
trazer umas cincoenta cabeças, apezar dos ca alleiros
inimigos que se não pouparam para arrancar-lhas. Nen
huma outra exploração deu resultado, postoque Lodos o
corpos fo sem mandado uns apoz. outros.

Só o que ganhamos com esse penoso serviço foi que,
levando sempre vantagem o nos o~ nos recontros par
ciaes que enLão se deram, completou-se-Ihes a educação
militar no fogo sem demasia de acrificio N

, e assim ga
nharam dentro embreve confiança em <;:i e no chefes.

No dia 4. vimo chegar ao acampamento um mercador
italiano. Miguel Archangelo Saraco, que viera de Nioac
seguindo-nos as pégadas com duas carretas de provbões ;
recurso mais que insignificante para n6 . Passára o Apa

.e atravessára as Lres leguas e meia que dene nos sepa- .
ravam, acompanhado por um s6 camarada que ajudava-o
a conduzir as carreLa . Não o deixára dura.nte todo o tra
jecto extremo tenor: mas a ua natureza de comediante
amparara-o. Por uma phallLasia calculada para dar-lhe
coragem, rodeara-se, dizia-nos elie, de batalhões imagi- .
narios, aos quaes de tempos a tempos dava ordens em
voz alta, simulando ao longe manobras; e referia, enLre
outras scellas desse genero, que na passagem do Apa-mi,
ás dez horas da noite, e noite. escura, mandára com toda
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a força de eus pulmões cruzar bayonetas, ao ver uma
mouta á direita que lhe despertára receios. -o meio da
ua alegria por ter chegado e das suas emoções de todo o

genero, não e Cflleceu todavia a nova garantida, dizia-no~,

da approximação de longa fila de comboio aos quaes pre
cedia apenas, e que rodavam pela estrada de Nioac ao
Apa, apezar de t-odos os perigo de uma linha de mais de
tl'inta legua a percorrer, completamente descoberta.

E ta diversãu comica de\e er de~culpada, no momento
de pa~ armo~ tractar de ~cenas daqui em derrnte sempre
duloro a . Ess me ma noite devia trazer motivo de éria
inquietação: d 'u-se pela ausencia de um soldado brazi
loiro do batalb" de voluntarios. Esse miseravcl, vicio o
por natureza e quasi idiota, tendo roubado a um dos ca
maradas, furtava- e ao a ligo de ertando, e havia razão
para receiar que o commandallte paraguayo tives e delle a
mais completas informações ácerca da nossa falta Ele vive
re' e da colli ão em que no viamo· de batel' em reti.rada.

Effectivamellte o coronel tivera de dar ordens que
tal nece idade exigia. Não sabemo i realmente a si
proprio a di~si.ll1ulaYa, como tentava fazê-lo ao olho
dos mais, qualificando o movimento I'etogrado de contra
marcha obre a fronteira do Apa, para ahi occupar oli
damente uma for taI za, ante de internar-se mais pela
republica: mas ningucm e itludira; era 'uma retirada.

Quiz pelo menos cobri-Ia om algum brilbante feito de
armas: poi empenhava-se por mo tTar ao inimigo da
patria, assim. como aos seus proprio. inimigos qne, i
oltavamo' atraz, não era qne a i o fo'semos obrigado

pela superioridade elos nossos adycrsarios. Conhecendo a
~
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excellonte di posição da no"a gente, re oh u tomar de
assalto o acampamenLo paraguayo, e dignou para a
execução desse golpe de mâo o . 1· baLalhão de linha e o
~orpo de montado do caçadore . E taHl marcada para a
acção a manhã do dia 3, ella porém Ó reaIis~u- e nm
tanto m,üs tarde.

Foi motivo da demora ha\er- e de encadeiado ~obr o
campo nessa me ma noiLe á 9 hora. um horriv I fura ão,
Avalange' de huva LI' n '[órmaram para logl o volo em
pantano lama ·cuLo ..EsL .. phen meno Lrri\ is não ..;ãu
raro no Paragllay, mu'.nào viramo.; aillda ouLro ~ me
lhante. 03 relampago liuo cruzavalll-S 1 ince san Los, o
raio quo cahia de todo os lados, o venLo 1'urio o que a 
l'ebatava Lendas e barracas, formavam um cbaos ao
horror do qual l11Í'turavam- o a e paços o Lira, de ,,
pingarda da no 'as entinella outra inimigo' diaboliro'
(1 uo ainda enLão não C? 'S,1' am de inllui Lar-no : noi l
intermillavel em que tudo era para nó imagem do dc'
Lruicão, á mercê de LOlbs a. coleras uâ naLureza, UI

abrigo nem rofugio, os oldado qu:si nú::; e c rrendo
agua, mergulhados aLé á cintura om torrente tão rapidas
que podiam c.arregá-lo·, e ainda as im occupado" CHI

sllbtrahir os cartucho á humidade: a manhã cncontrou
IJOS nes:sa po ição.

No dia seguinte entreLanto, aute:s dos primeiro alburcs
do dia, e apezar de renorar- 'e a tormenLa ne a me ma
Hoite, o:; UOUS c.orpo~ de ignado pozeram-so m mo\'i
mento. O commundanto do batalhão 21· ra um major
ue cOlllmi são chamado Jo.-;é Tl10maz Goúçalves, homem
re 'oIuto o oLIlprehclllleuor, pOjJUlar além disso qller polo
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seu meriLo, qu r pela estima que facilmente e c?nsagra
a uma phy iognomia franca e ympathica, o mesmo que
de" emo tornar a ver á testa da expedição depoi da
morLe do coronel Camí~ão conduzindo-a ao termo de e
jado. O, commandantc do corpo de caçadores, um capitão
de nome Pedro Jo é Rufino, tinha grande reputação de
bra ura não menor actividad . Si alguma cousa se
devia receia r era o exce o do ardor de ambos que podia
compromctter a empre a e deitar as im a perder toda a
colullllla; foi pelo contrario o que facilitou o exilo de
uma combinação a que o commandanl ligava lanto
alJl'eço.

ão abiamo com que força tinham de ,ir ás mão .
O Paraguay fornece ainda menos e~piõe que guia, e
não tínhamo' podillo fazer reconhecimento por falta de
cavalle . Nada viramos ou ouvíramo, ruído, pó ou fu
mo, que no pude "e fazer presumir que ti e em rece
bido r forço\ ma conh ciamo a sua habilidade m
cobrir mo imentos on ideraveis ele forças: pori o o co
ronel ordenou que os officiae- que commandavam a
columc.a de ataque não entra -em em acção sem qu o
corpo de yoluntario. e"tives e m distancia de u lentá
h. ; e com 1I'eilo ele tacou á hora mar ada e'te corpo
com uma das peça do no o parque na direcção elo acam
paUl nto inimigo.

Aquelles no entanto, depoi d r,erem dado grande
v lta' atrave _ado perto de uma legua de pantano,
a haram- e juncto á posição do paragnayos uma hora
ante- cio na ceI' do sol, ainda noite no maior silencio.
Pucl mm reconhecer que a bateria inimiga fôra collo ada
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para d fend r a pus agem do fos o. Jo é Thomaz Gon
çal e' qu na po ição que occupa"u, de, ia de de que o
sol e le anta e solfrer o fogo do inimigo, viu que não
tinha um momento a perder e mandou correr ao' canhõe:
á bayoneta: resolução a qu muito cundou a negligencia
(lo inimigo: poi', de toda a ca aliaria accumulada por
traz do entrincheiramenlo não havia um ó de tacam 'nto
fóra pura cobrir-lhe a peça. De l'arle a no, a infan
taria á carreira chegou onde ella e ta am, dando apena;;;
tempo aos animae de Lira de no-Ia al'l'ancur da mão . A
entrada do acampam nto mal defendida oulra a impetllo-
idade de semelhante orpre a, foi forçada em um in

stante ; pois o capitão José Rufino com o' eu caçadores
tinha já entrado em acção, e penetraram todo de rol
dão no recinto, leyando e derribando á porfia quanto
achavam adeante de i, em um e. paço estreito onde oUi
ciaes e oldados, homens e cavallos, não faziam ma.i que
embaraçarem- e uns ao outro' e tracta"am li no de
oppôr qualquer resbtencia que 4e ganharem pela fuga o
campo. Tudo quanto lião foi morto ou ferido, furtou-se
ao perigo fugindo.

Estas boa noti ia trazidas por um proprio, acharam
nos emcima de uma collina que domill' a plani ie, e
para a qual dirigira- e o ommandante co o seu estado
maior para fazer entrar em fogo toda a I a gente, 'i as
sim fos e preciso. Avistavamos dahi, atI' lvez dos 1'l1Í0

de um magnifico nascer do 01, os no o oldado cor
rendo embaixo pelo campo para o lagar lia ombatc, e ao
longe os indios terena e guaycurú que diziam t rem- e
mostrado auxiliares valente, no combate, recolhendo os
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despojós que carregavam aos hombros ou empregando
ni:- o os cavallos paraguayos de que se haviam apode
rado ..

O' commandantes, depois de terem dado algum respiro
ao seus soldados, não tendo ordem demais a mais de
o cuparem a posição e v~ndo tambem que o coronel, in
formado da sua üctoria, não deixava, para marchar ao
ncontro delles, a eminencia em que se con ervára, suppu

zeram que não lhes restava mais do que eYUcuarem o
posto que acabavam de tomar e puzeram- e em. movi
mento para reunirem-se a nós. Mas nes a mesma ocrasião
os paraguayos, rapidos como cossacos, trouxeram a toda
a brida a sua artilharia, sustentada então por numerosa
J)artida de cavallaria, e abriram fogo solJre nós até que
do no so lado a nossa bateria inteira, posta em linha a
tempo e dirigida pelos nOSS03 melhores ofiiciaes, fez calar
u delles depois de algumas descargas. De 1'e to o ellrar
niçamento do inimigo patenteou-se ne sa renovação de
combate, em que um dos nos os derribado por uma bala
de canhão que levara-lhe todo o lado esquerdo, attrahiu
como abutres muitos cavalleiros que queriam arrastá-lo
por meio de la~.os; conseguiram-no afinal, apezar da in
trepidez do capitão PisaflÔres, que com a lança em punho
procurou disputar-lhes o cadaver.

O pequeno numero de victimas que tivemos de la
mentar, as perdas consideraveis dos paraguayos, e a sua
inferioridade na peleja em comparação comnosco, de
monstrada pelos proprios factos, tinham acalmado o co
ronel e restituído o seu espirita a nm sentimento mais
justo: «Estes selvagens, dizia elle, que assassinaram

13



_ g'-

tanta gente e assolaram toda esta região quando eslava
indefesa, não dirão mais que o tememos; sabem que
podemos fazê-los expiar dentro do eu proprio territorio
todo o mal que no lêm feito. Vamos aguardar na
fronteim algumas probabilidades de abastecer-no e gozar
de algum repou o que me não podel'ão exprobrar. )}

Fnf o.\. E~ NUA PARTE



TEROEIRA PARTE





CAPITULO PRIMEIRO

lamos começar a nossa retirada. O inimigo sabia que
o mo\"imento da no 'a columna, em qualquer sentido
que fossem, tinham outro motivos que não a sua supe
rioridade t·obrc nós. A um tempo, com o combate que
no tornára senhore' do seu acampamento, diminuira·se
lh a arrogancia, e a confiança da nossa gente em si
propria elevara-se á altura das provações que o futuro
no re ervava, a sim como das que já experimentavamos.

Era indispensaveJ a vantagem ganha sobre o para
guayo para que os oldados acceilas em sem murmuração
a situação em que nos achavamos, e para que não retle
ctissem na imprevidencia que a ella nos le, ára. Era por
certo possivel encontrar e cusa para a falta de viveres:
a narrações dos refugiados l~aviam podido, de modo
explicaveJ, illudir-nos quanto aos recur os Jocaes; ma
a falta de muniçãe Jogo em começo da campanha era
em todo o caso censura iuju tificavel, por isso que tudo

'1
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devia e tal' de antemão calculado pelos depositarios da
auctoridade, até mesmo oproprío en thusiasmo, bem como
a paixão da gloria e o amor da patl'ia ..

Quando o sol leyantou-se no dia eguinte, 8, (era um
dia dos mais serem) ), já estavamo em ordem de murcha,
com a mula carregada, os bois de carro nas cangas, .e
quanto nos reslava de gado apoiado ao flanco dos bata
lhões de modo a acompanhar todo o movimento da
columna.

A's sele hora da manhã o corpo de caçadores de
montados, que estava de dia na vanguarda, rompeu a
marcha, indo apoz ene a bagagen e o trem de artilharia;
cousa que não trouxe pequeno embaraço na pa sagem de
um ribeiro que as chuvas do dia prec dentes tinham
avolumado; e tendo uma das nossas peças cahido n'agua,
só pôde ser retirada á cu ta de tempo e de lnbalho.
Nessa occasião os impetos de anciedade impaciente do
coronel Camisão estiveram a ponto de reproduzir- e, ma
conseguiu refreiá-los; e, dahi em deante, não se lhe viram
mais as suas antigas agitações, méls unicamente uma
solicit~de sempre desperta a bem ela ablação com
mum.

Avançavamos em boa ordem, quando de subi to ouviu-se
viya descarga de fuzilaria: fôra a nossa vanguarda que,
costeando um capão de mato, havia sido atacada por uma
partida de infantaria alli emboscada. Algumas balas tinham
vindo cahir por cima das fileiras em um grupo de mulhe
res que marchavam tranquillamente ao lado dos soldados,
e nellas produzira tamanha explosão ele clamores que não
soubemos o que succedia. Este medonho tumulto durou
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pouco; pois os 110350 , lançando-se denodadamente ao
inimigo, de alojaram-no e foram-no repelliudo até á
primeira enco ta da esplanada em que estava a fazenda
da Laguna. Mas ahi o paraguayo3 formaram-se de novo,
mantiverarn- e alglLm tempo, appl'O ximaram-se depois
in en ivelmente do' seus cavallos e afinal, ao pa so que
alguns que já e tavam montados âffa~tavam-se a toda a
brida, outro simulavam 1'e dir para protegerem os cama
rada que fugiam a pé em total desbarato. Depois de toda
esta apparenLe de'ordem, com que procuravam separar
no un dos outro o mai que pudessem, vimo-lo pouco
e pouco parar com mais frequencia o em maior numero
rom os roforço, uccessiYos que iam recebendo, ao mesmo
tempo que o no o corpo de caçadoro::> mandado apoz elies
i'olava-se cada vez mai~. A de carga de fuzilaria tomou
mllão inten idade nova.

O capiLão José Rufino llue, Ú frente do corpo de caça
dores, pas árcl o ribeiro c\epoi da bagag?m e achava-so
mai' perLo da vanguarda, po toque ainda a grande
di Lancia, oube reconhe 81' e avaliar o e"tado das cousas;
e, d pai de Ler mandado um' orucial em bu ca de soc
COiTO, dando voz de avançar, correu pes oalmellte, sem
allelllar para quem o cguia, direi Lo ao lagar do combate.
Chegou no momento cm que os paracrua '0 , depoi5 de
toda as suas evoluções de cavaliaria simulando fugas,
ganhando novamente terreno, tornaram afinal todo jLlLlCtOS
e carregaram com ruria o na-50 destacamenlo. O nos os
ficaram elfectivumenLe sorprehendic1os e momentanea
mente perturbados: mas para logo, á voz de Rufino,
formaram quadrados em volta do seus olliciaes, como

~
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lhes acabava de ser ordenado, e desses grupos, f6ra dos
quaes não bavia mais do que perecer miseravelmente sob
a eSlJada e a lança, sabiam de cargas acompanbadas de
ruidosas acclalUaçoes. Depoi , ajudando-se o melhor que
podiam uns aos outros, puzeram-se a marchar, no meio
desse turbilhão de bomens e de cavallos, para os eapõe
de mato que de ta avam- e aqui e alli no meio do campo:
lucta encarniçada em que houve de parte a parte muito
mortos e feridos.

O capitão mandante do corpo de caçadores, An
tonio da Cunha, deveu a ,'ida a um dos seus oldados.
Deu-se em outro ponto um episodio que foi d~poi varias
vezes narrado. O capitão Costa Pereira parecia ter-so
tornado na fileiras alvo predilecto do. ataques d um
possanto cavalleiro: quiz atacá-lo por sua vez, e, man
dando abrir passagem, lançou-se fóra do quadrado,
animado de tamanho ardor que o adversaria intimidado
deitou a fugir com grande applauso.dJs nossos.

No entretanto o reforço, que Jo é llufino mandé:lra
pedir, chegára a marche-marche, exactamellte quando ia
faltar cartuchame. A primeira companhia que entrou em
linha tinha uma peça de artilharia, e uma das suas gra
nadas foi estourar no mais travado da pugna. Esta arma
trazida de improviso á acção produziu o eITeito costumado
da sorpresa; espalhou immediatamente a confusão nos
esquadrões inimigos já abalados com o apparecimento do
auxilio; e toda a cavallaria paraguaya desappareceu,'
deixando em nosso poder um acampamento provisorio:
custou-nos quatorze mortos e muitos feridos.

Não podemos esquecer entre estes ultimas um joven
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oldado, Laurinda José Ferreira, que, cercado por quatro
inimigo e tendo por unica defena a espingarda descarre
gada, foi borrivelmenl.é golpeado, ficou com a mão ~~

querd.a cortada, o braço direito profundamente retalhado
em muito pontos e o hombro qua i arrancado por uma
lançada, sem todavia render-se. Depoi de muito tempo
ficou afinal bom do tel'l'iveis ferimentos; a sua firmeza
na ambulan ia não de mentira a ua bravura deante do
inimigo.

O pes oal do no o corpo de saude fôra muito perse
guido p la febre' paludo as de Mirauda; muitos dos
eu membros tinham-no deixado, e além disso a nossas

caixas de cirurgia e de pbarmacia tinham-se todas ou
perdido ou deteriorado em rasão dos accidentes de
viagem.

Os nos os feridos no entanto puderam ainda receber
todos os SOC 01'1'0 de que cal'Cciam, graça aos esforço
de engenho a humanidade de que fpram alvo. O comman
dante nunca perdia de vi la es e serviça, e tínhamo tido
a feli idade de connervar dou habeis praclicos, os douto
re5 Quinlana e Genteira; e te, perten endo aos corpos
empenharIa no combate do dia 6, ahi dera provas de
dcdicaç.ão e de calma, d baix.o do fogo, como verdadeiro
di cipulo do grande Larrey.

O: cadaveres paraguayos que não tinham sido ai'rasta
do a laço pelos eu" compatriotas, foram todos encoutra
dos lllutilado de modo horrivel. O coronel exprobrou
riolenlamente aos indios tae~ profanações, ameaçando-os
até de pena capital, si dahi cm deanle não respeitassem os
morto. ; e tal foi a sua indignação. e o temor que incutiu

lJ /.
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no gentio, qlp vimo-n li\Tes d' :-;emeUlante e pecta ulu
até ao fim da campanha, quantia já lIe não exi Lia. Ma.
no momento de que f\aHamo mandou sepultar em
excepção todo os corpos com que estava juncado o campo
de batalha, com o zelo de escrupulosa piedade que estava
na sua indole e no" eus co tume : duas horas foram con·
agrada a e'se triste mi ter que confiou á terra inimiga

os nossos infelize concidadãos. Que commoção ao vê-lo
assim de apparecer, e o que não deyeria entir um dos
nos o officiae- que teve tIe collo ar por sua' propria
mão na cova o irmão maL moço Bucno, voluntario I
S. Paulo!

Logo depois de cumprido esse dever, puzemo-no de
novo a caminho; desta vez conforme a ordem de marcha
recentemente adoptada. Tinha- e dado uma peça de arti
lbaria ao corpo de caçadora', que formava ainda a
vanguarda. O batalhão 17. 0 dos voluntarios ti Minas
compunha a rectaguarda, Lendo egualmente um canhão;
no centro o' bataUlõe.s n. 20 e 21, catla qual com uma
peça, escoltavam á direita e á e querda a bagagem flan
queada por duas filas de carretas pJ.lxadas por,boi ; e o
conjunclo de toda essa ma sa movediça assemelhava-se a
um vasto quadrado que em cada face tinha outro menor
deante de si : disposição propria para proteger-nos contra
as cargas de cavaHaria: pori o que as quatro face
podiam ser varridas pelos fogo crpzados da nossa infan
taria ; e, por maior segurança ainda, linhas de atiradore.:>
cil'culavam ao redor do corpo de exercito.

Desde esse· primeiro dia viu-se quanta vantagem havia
nessa formatura: pois a cavaHaria inimiga cercava-no
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por toda a parte, na frente, nos fianco, atraz, ora
di tauta, ora qua i tocando-nos. Os nossos soldados, sem
interromper a marcha, alfastavam-na com descargas fre
quentes, tanto mai seguras no resultado que produziam'
quanto mais proximos estavam os paraguayos. Algumas
da bala delle atraves avam tambem as nossas fileira,
ma em grande effeito em razão da incerteza do tiro
eli'parado a galope; no entretanto vieram por ua v z as
balas d artilharia.

Atrave avamo então ofundo lodacento duma plallicü,
'tucada por e treito outeiro' que uccedialll-'e parallela
mente, a peça de 3 do paraguayo, uccessiramente
collocada sobre esses pontos, fazia-nos fogo; mas, ou
porque ni'so ao menos a fortuna nos favorecesse, ou
porque fos em inexperientes o seus artilheit\Js, os proje
cti iam enterrar- e na lama que nos rodeava, ou o
Illenos inoffell'ivo cahiam-no no meio do gado, com
mai tumulto que damno, de tal arte que os nosso~

soldado em quem a primeira impressão fôra bastant
viva, não fizeram mai do que rir delle , e a- proprias
mulheres a 'haram uis o assumpto de mofa, comparando
essa bala, qne faziam espadunar a agua, ás laranja' de
cera cheia de agna de cheiro do antigo entrudo ilruzi
leiro. Demais, tínhamo tambem respo ta para a palavra
ue bronze, conforme uma expressão da linguagem ima
ginosa do alho Lopes, não t,;opiada, como fôra facil crêr,
do vocabulario da Africa franceza, onde tambem não raro
figura.

A I o sa artiU1élria ainda ne se dia não do'mcntiu a na
~uporiorirlade. A nos 'a::! peças raiaua; de·1. estavam bom
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a ::ientes, perfeitamente solida e eram manobrada com a
maior regularidade pelos no so qu se haviam exercitarIa
desde o Tabaco e alguns dos quae tinham adquirido boa
pontaria; além de que os no~so quatro officiaes da arma,
tão dextro quão valente, eram todo digno emulo Ull'

dos outros, João Thomaz de Cantuaria, Marque' da Cruz,
Napoleão Freire e obre d Gu 'mão; cada qual, quando
punha mãos na obra, empenhava- e em mo trar- e e 'cel
lente. Os nos o l:oldados interes avam-se ne a porfia e
animavam· e com ardor novo a cada tiro que podiam
attribuir ao seu artilheiro predilecto.

Fomos a sim todo o dia caminhando com grande estre
pito, no meio das acclamaçõe dos no os, dos gritos
agudos e ferozes do inimigo, dos mugidos do gado, da
ex.plosões da paivara, conru ão de homens e de cou as,
em um chaos de fumo e.pó. O sol já declinava quando
avistamos distinctamente o morro da Margarida, o me mo
que ját'tinhamos

1
0bservado de ponto dilferenle, do forte

de Bella-Vi ta: .signal de reconhecimento que de ta vez
brilhou ao' nosso olbos como raio de esperança. Tinha
mos feito duas leguas e meia _ob fogo contínuo e fatigante,
postoque pouco mortifero.

A mata da margem do Apa-mi fora de ignada para o
nosso acampamento da noite: esta amos della proximo ,
mas a bateria paraguaya de campanha passara-nos adeante
pela esquerda havia muito e achaya- e postada além da
nossa vanguarda: as suas balas enfiavam a marg~m em
que iamos ficar encurralados, pois a ponte que ahi existia
outrora, acabava de ser destruida.

Era tempo de que as nossas quatro peças diflicilmente
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arrastadas para cima da eminencia opposta á que o inimigo
occupa a, começassem por seu turno a jogar: não tardou
que fize sem calar o fogo dos paragu.ayo , cuja peça de 3
foi desmontada pela explosão de uma granada.

E te combaLe que poz termo á jornada não durou
meno de uma hora; a no~sa perda não foi consideravel,
um homem morto e alguns feridos, e pudemos contar
como uma vantagem a experiencia que então fizemos da
firmeza do nos o batalhão n. 20 que estava de serviço
juncto á bateria: o fogo paraguayo parecia des a vez ter
melhor direcçf10 que anterIormente, e a nossa gente não
arredou pé. L 10 passavam entretanto de recruta valetu
dinario, indo de Goyaz, commandados é certo por um
esforçado offi ial do exercito) o capitão Ferreira de
Paiva; ficamos as im sabendo quanto deviamos esperar
do valor e da abnegação de todo para o rI}! to da reti
rada.

i e se· entretanto os membros da commi são qe enge
nheiro' restabele iam a ponte: o tl'abalho delIe foi

. rapido; o commandante, ::::ob cuja' vi ta operava-s,
cumprimentou-os por i o e foi o primeil'O a passar. Todo
o re to da colulIlna acompanhou-o 'em o menor obstaculo
e foi acampar na lULU'gem direita do Apa-mi; já alguus
piquetes de cayal1aria paraguaya, que tinham atraves.:ado
o rio mai abaixo, estavam de observação adeante de
nós.

Cahira a noite, noite profundamente eSClll'a. Estavamos
todo' exhausto de fadiga, com os olhos deslumbrados e
o animo abalado por tanta impressão varia, cuja imagens
a abavam por confundir-se. Jinguem levantou tenda
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ou barraca. Dormiamos em gmpos, formados ao ara o,
de tres, quatro ou mais, 'conchegados uns ao outro,
cobertos em commum com capote, ponches, mantos,
com quanto encontraramos ; cada qual com a ua espin
garda, rewolver ou espada ao alcance da mão, ve~tidog.

com os chapéus puchados para cima dos olho para
1'e guardar-nos de oryalho tão abundante que tudo inun
dava.



CAPITULO II

Algumas horas depois, cerca de meia noite, ouvimos
um fragor horrivel, dominado por este grito Ullico: « Ca
vallaria paraguaya! }) As senLinellas avançadas fizeram
fogo.

rJo meio deste alarma o que nos impressionou no mo_
mento em que abrimo o olhos, de cobrindo a cabeça
foi a formo~a e pura constellação do Cruzeiro do Sul que
tüihamos ::-audado como amiga e protectora do Brazil, un
tes de adormecer: proseguira em seu curso inclinando-se
para o horizonte, imagem de calma uprema deante da
"ieissiLude de que eralllo' me quinho ludibrio.

O acampamento tornara-se theatro de geral confusão:
liro de e pingarda ra gavam as trevas, po~do a de co
berto fórma phanLa tica , quer de homen~ de rewolvcr e
e pada em punho, quer de ninu es, este ainda mais pe
rigosos, procurando por toda a parLe caminho no meio da
sua exitação furio a, ao passo que os homens que os guar-
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davam, não podendo já ontl~-lo, pejavam o are de im
precaçôe .

Infundado terror apoderara-se do gado no sitio em que
estava pre o, foi o que omeçamo a compreheUller; a,
desde que ficou a eriguada a cnu a do panico, puzeram- e
todo a rir, tornando- e e:; a hilariuad ucces ivamente
univer'af; pois a vida de guel'l'a é cheia de contra le os
mais ille:;perado .

Mas o extremo frescor das noite de in erno na Ame
rica do Sul, ainda entre os tropico -' obrigou-nos a voltar
para os no so escondrijos improvi. adas, onde o omno
reconquistou todos os seus direito durante a horas que
decorreram ainda até amanhecer. '

Ao:; primeiros albores puzemo-nos de novo em marcha,
expostos ao fogo das peças do inimigo e em que nos de
morassemos em responder-lhes; O' no~sos atiradores le
vavam de vencida quanto encontravam deanle de i, e não
e perdiçavam o tiros. TI' cavalJeiro~ tinham cahido
logo em começo da de carga de fuzilaria, e os eu~ cada
veres haviam ficado atiandonados na estrada, poris o (lue
os companheiros não tinham tido tempo de levantá-lo e
arrastá-lo na carreira: como [o e um d B 'es corpo re
conhecido como pertencente a um tran fuga brazileiro 'lue
evadira- e ue Nioac muito anle' da guerra, s re to' de:; e
miseravel não puderam ser ubtrahido, ap zar de todo
os esforços dos nossos officiae', ao furor elo soldados,
que uns apuz outros, á proporção que iam passando, fe
riam-no com a e pada ou com a bayoneta.

Encaminhavamo-nos para as ruinas de Bella-Vista, e
ante nós abria-se alongado valle. quasl plano, tendo á
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tlireita uma linha de outeiros de suave declive. O inimigo
pudera aproveitar contra nós essa disposição do terreno;
ma chegamos a tempo de utilisarmo-la, occupando a pri
meira dessas elevações; dahi o nos o fogo manteve os para
guayo em distancia emquanto marchavamos, e as nossa
outras p,eças iam assim uccessivamente occupar os pontos
que melhor nos podiam cobrir. E ta manobra, com a pre
ci ão com que foi varia vezes repetida, levou-nos sãos c
alyos até uma derradeira eminencia que fica a ca aUeiro

do Apa e da po ição de Bella-Vista e onde acampamos
ne a mesma manhã do dia 9.

Ainda ahi esta, amos dentro da frollteira do Paraguay
e sentiamo~ profundo pezar por ter de deixá-la: tinhamo
la tran posto hávia Lão pouco tempo para efIectuarmos
uma diversão que reputavamos de grande importancia e
até illdi pellsayel á cau'a d(patna. E Lavamos como cor
ridos de vergollha ao ver os no 50 sOllhos de gloria tão
depl'e~5a di ;,ipados ; a presa escapava-nos e não queria
mos ainda compenetrar-nos de que houvesse absoluLa ne-

. cessidaue de largá-la de mão. De, eriamos ver de continuo
em no'o anho es a formo a região aberta deante de
n6s sob esse formoso céu, e donde nos retiravamos no
momento em que aoabavamos de mostrar ahi a superiori-

. dade das no~sas armas? Faltavam-lias munições, é certo;
mas não poderiamos recebê-las de um momento para
outro? Não as mandaramo , havia tanto tempo, pedir a
1'lioac? Si ellas chegassem, dizia um oflicial a seus cama
l'a<las, o coronel que ainda não pôde resolver-se a pronun
ciar a palavl'il - retirada, ordenaria immediatamente que
voltassemos contra o inimigo. Transviavamo-nos no meio

15
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desses vãos pensamento, m III ::; ligarmos maior im
portancia.

m homem porém recolhia avidamente essas convel' a
ções, era o nosso infortunado guia j pensativo, ornbrio e
sem uma só palavra para pessoa alguma depoi que retro
gradavamos, andava absorto na contemplação dos oifri
menlo de toda a sua familia, reduzida ao apliveiro, x
posta a ser torturada, endo-o já porventura, mulher,
filhos, parentes, amigos.

A marcha para frente alligurara-se-Ibe ioieiativa que,
uma vez tomada ob a con agração do patrioti mo e da
humanidade, era por sua natureza irrevogavel, embora
nos custasse a vida a todos nós! Agora que fallava- e em
voltar, em penetrar de novo no Paraguay, tornara-se outra
vez ardente e expansivo: ia do commamlallte que fecha
va-se no silencio, ao oJficiae', destes ao oldado, as e
verando que se incumbiria de abastecer o corpo de exer
cito, que confiassem na sua experiencia, que nos condu
ziria por caminho só delle conhecido a logar eguro onde
o esperassemo , que e tavamos enganados si acredilava
mos que elle tivesse exhaurido completamente a sua es
tanda, que tinha ainda algumas reservas, que tudo sacri
ficaria .... EUe já tudo acrillcára. Admiravamos a sua
alma generosa j mas eram evidentes as suas iIlusões, e a
suas exaggerações, destruindo-se por si mesmas, contl'Í
buiam para abrir-nos os olhos ácerca da verdade.

Si nos pudessem restar algumas duvidas, a nossa impo
tencia absoluta para tentar qualquer cousa ficaria demoll
strada pelas noticias que nos trouxe então um do nosso
oillciaes, Victor Baptista, que vinha da calonia de 1\1i-
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randa reunir-se·a nó com uma escolta de doze soldados.
'ão tinha isto o paraguayos; mas quanto ao objecto da

no a preoccupação principal, ou para melhor dizer,
unica, di se-nos que nenhuma remessa de munições se fi
zera de ioac ..e que apenas bom numero de carretas do
commercio carregadas de mercadorias tinham chegado
até a Machorra, que lá estavam ainda algumas paradas á
no a e pera, e que a outras, em maior numero, haviam
tornado atraz ao saberem dos no sos combates com o ilJi
migo, e duvidando tornarem a ver-no.

A Machorra, como já vimos, fica á legua e meia de
llella-Vista em territorio brazileiro, e podiamos calcular
que o inimigos, principalmente occupado comnosco e
com o que pudessemos fazer não teriam ainda chegado
até lá. Su'pender a nos a marcha para retardar a delles,
permanecer além do Apa e fazer entretanto que o~ mer
cadores tornas em a tornar o mais depressa possivel a
e trada de Nioac, taes foram, pelo que pudemos julgar,
as idéas do coronel que por elIas deixou-se dominar até
á paixão: considerava uma deshonra êr apoderarem-se
de tão rica presa os inimigos que, precedendo-nos sePlpre,
alcançá-la-hiam antes de nós, e não deixariam mais tarde
de erigi-la em trophéu. Fez pois saber aos differentes
corpos que ó levantariamos acampamento no dia 11,
i to é, dous dias depoi . .

Embalrle varios officiaes deram-se pressa em ir repre-
cntar-Ihe que, para levar-se ao cabo uma retirada já

compromettida pela fome que nos ameaçava, havia ur
gencia em atrave sal' o Apa antes que os inimigos no-lo
tomassem 'intran HaveI sem sacriticios de todQ o genero,
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de tempo principalmente, o quaes no deitariam infaLLivel
mente a perder. Elle já não di cutia; encerrou- e nesta
s6 allegação, que a dignidade do corpo de exercito esta, a
interessada em mostrar que a retirada eITecluàva-se tanto
sem precipitação como em temor. •

Faltaya-lhe mandar á Machorra ordem aos nos o mer
cadores para que vollnssem a Nioac, e foi ni so princi
palmente que patenteou- e n sua funesta ob, tinação em
um proposito a eulado; poL, tendo mandado chamar o
tenente Victor 'Baptista, portador das noticia, perguntou
lhe qual seria o melhor meio de pôr-se em communicação
com o comboio, e quem podf\l'ia ser mandado a ter com
eUe; e como este valente official não he itou em propor- e
a si mesmo, acceiLou-lbe o oITerecimento e mante, e-o,
sem querer ouvir observação alguma das que e lhe fi
zeram ácerca dos inconvenientes de arri car a ,im um
homem de certa ordem e de tal dedicação, e cuja perda
podia acarretar de animo ao corpo de) exercito. :Mo trou-se
inabalavel, tendo como unica respo ta para Ludo, que o
filho de Lopes serviria de guia, Lomando por atalhos que
conhecia e que eram impracticavei para a cavallaria.

A sua ordem foi executada. Dous dos no sos refugia
uos do Paraguy, os irmãos Hippolyto e nlanoel Ferreira,
levados pt'la confiança que lhes inspirí.'va a companhia do
filho de Lopes, junctaram-se ao tenente VicLor, e parLiram
se todos quatro, deixando-nos na maior anxiedade.

l\'Ieia bora apenas tinba decorrido quando ouvimos dis
Linctamenle ao)onge Liros de espingarda. Estremecemos;
os nossos olhos e tavam fictos no ponLo em que os au
~entes tinbam desapparecido i a nossa aLtenção não se de •
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viou dalli um instante. Afinal vimos o filho de Lopes sahir
s6sinho do bosque do rio, correndo para n6s seminú e en
sanguentado. A.penas cobrou alento, referiu o que se ti
nha passado, os paraguayos tinham-nos cercado; o tenente
Victor Baptista e os dous irmãos Ferreira tinham sido
degollados: elIe mesmo escapára grúças a um cerrado de
e pinhos aonde se atirára, e donde por milagre conseguira
ganhar o rio.

E te fatal acontecimento consternou a todos: o que não
experimentaria o de afortullado coronel, com um eha
racter como o seu, tão accessivel ás angustias do arrepen
dimento edo remor"o I Mas dominou asua commocão, não
dis e uma palavra; e dentro em pouco ouviram-no ordenar
aos engenheiros que construis em uma ponte sobre o Apa

, para passarem as forças. Por falta de material ede utensi
lios, apenas foi possivel fazer uma pinguela, e ainda essa
vacillante e pouco segura: felizmente a altma das aguas di
minuira ensivelmen te etodo orio podia ser transposto aváu.

A passagem da columna começou ás seis horas da ma
nhã seguinte; foi lenta e diffici!. Os soldados atravessa
vam a agua erguendo as armas e a bagagem ácima da ca
beça, ao passo que oppunham resistencia á força da cor
rente. Os doentes, os officiaes, os musicas e as mulheres
serviram-se da pinguela. Si a sorte quizesse que os inimi
gos se lembrassem de postar a sua artilharia em uma es
planada que nos dominava ou sim~lesmente de .espalhar
atiradores em volta de nós,. ainda nos teriam feito pagar
caro, á sahida, a invasão do seu territorio; mas tinham
adoptado outra combinação; haviam-«e dividido em dous
grupos, um dos quaes esperava-nos na .frente, emquanto

\
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o outro di punha-se a cabir obre a no' a rectaguarda no
momento em que vi~ e o fio de permeio entre ella e o
corpo de exercito; cou a que não puderam levar a elIeito,
por terem sido empre 011 rvado,' em di tancia pelo fogo
incessante e habilmente dirigido daquella de no sa peça
que, da esplanada onde fora o no ~o a ampamento var
riam todos o arredores.

Apoz os batalhõ s do centro e eu canhões, fez- e
pas"ar o gado sob a direcção de dez ou doze bomen com
mandado pelo capitão da guarda nacional ilva Albuquer
que. Â. no sa rectaguarda com a peça que tinham co
berto toda a passagem, atrave ou a agua por ua vez,
oh a protecção de uma baleria que acabava de er collo

cada defronte da margem paraguaya.
A's nove horas e meia, quando no achamos todo em

territorio brazileiL'o, a no ~a ponte improvi ada foi COl'

tada por algun~ homen que para is o cOIrer ára o te
nente Catão, e o corpo de e emito poz- e d 1l0YO m
marcha, perlongando com a margem que o forte de Bella
Vista, deixado atraz de nó em ruina , conservára outrora
sob o seu fogo.

O batalhão ele voluntario do tenente-coronel Enéas
GaIvão tomou a testa da columlla, e o 21· de infantaria,
commandado pelq major Jo é Thomaz Gonçalve , foi for
mar a rectaguarda, tendo de permeio os corpo do centro,
á direita 020·, commandado pelo capitão Ferreira Pai a,
e á esquerda o corpo de caçadores sob as orden .do capitão
Jo é Rufino. Toda esta forca cobria duas linha de car
retas no meio das quaes iam as mulas qlle levavam os
nossos restos de iveres e de munições com alguma baga-
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O'em do offi iaes, e afinal o grupo dos doentes e convales
centes, e o da mulheres; depois ia o gado. As nossas
ultima juncta de boi puxavam as peças, a de l\larques
da Cruz no angulo direito, a de Nobre de Gusmão no an
guIo e querdo, a de Cantuaria na extrema direita da re
ctaguarda, e a de Napoleão Freire na exlrema esquerda.

O commandante com parte do seu estado-maior estava
atraz do 20· batalhão e fóra das linhas, fisçalisando tudo
e mandando a todo o momento e a todos os pontos os s~us

officiae de confiança e os seus ajudantes de campo, afim
de regulari'ar o movimento. Duas veze o commandante
do voluntario n na vanguarda foi advertido de que por
dema iado ardor os seus atiradores isolavam-se da co
lumna com grande risco para todos, como não tardou
que o fac los o mo tra em.

Avauçavamos, e os nossos olho de~pediam-se de Bella
Vi 'ta, derradeiro adeu e para empre. Muitos dos que
e;)la\'am enlão commo co já não exi tem hoje, e o que os
que obreviveram podem desejar é não tomarem mais a
esse lheatro de tamanhas desdita. Um pedaço de mu
ralha brunca, unico de troço ainda de pé do que fôra a
fortaleza de a fronteira, já deixava de er vi ivel : só
avistava-se a copa da mata do Apa.

A plaui ie era de todos os lados descoberta e accessivel
ao olhar, excepto em um ponto álguma distancia em nossa
frente, que 'os exploradores não tinham reconhecido; uma
como escarpa ma carava ahi o que vimos ser uma de
pres ão profunda do solo, embaixo de uma ladeira suave
que tornava a ubir para a l\lachorra, cujo caminho se-

. guiamo::;. O 01 ascendia; eram Ollze horas. (





CAPIT LO m

De ubito, do fundo da escarpa que a e tradu contor
nava, ahiu um corpo de infantaria paraguaya que
lançou- e sobre a no~ a linha de atiradores, alra e sou-a,
6 dirigiu-se para o batalhão n. 17 a uns cem pa sos de
di tan ia. Emquanto e te dispunha-se a receber o ataque,
o no o atiradore, tornando a "i da orpre a que abrira
passagem ao inimigo, tinham-se volLado e já o carrega
vam pelas co~tas, qUilndo grupos numerosos de cavallaria
surgem a galope, derribando e cortando á espada quanto
enCOll tram .

Foi ullla pugna terrivel, em que por toua a parte COtll
batia homem contra homem, e tal que o nosso batalhão
ele v0Julltario de Mina he'ílou a prlu ipio fazer fogo,
porque a descarga de ia alcançai a um tempo amigos e
inimigo : apezar disso eU'ectuoll- e e juncou o ehão de
mortos e feridos, ma pelo meno obrigou os paraguayos
a recuarem e a fugirem; cousa que tambell: 6 fizeram
para irem de IIOVO formar-se álguma distancia dabi.

1(;
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1 ão pod iamo dei ar de peml' um ataque geral.
Todos o corpos [armaram quadrado ; e o canhõe
collocado no angulos começaram um fogo vivo e bem
nutrido, cujo projecti alcançavam a grata em que o
gro o do inimigo e ttn a alojado.

Novo panico do no~ o gado, de ta yez mai- gra, e no
eus resultados que da primeira, veio então compro

metter a !la ~a situação quer momel1talleamenlc, qu r
para todo o 1'0 to da retirada. A. boiada, aterrada com o
estrondo do canllOneio, qual e llão ouvira até ahi, foi
presa' de vertiginoso terror, e o animae abrindo
passagem por entre o eu guardas e o spldado,
precipitaram- esobre a' fileira, principalmente na recta
guarda, mai proxima do ponto em que tavão, e neHa'
produziram a principio uma confu ào que foi notada pelo
commandante inimigo e que, de emo suppor, uggeriu
lhe a idéa da e olução que operou- e imm diatamente.

Toda a ua cavallaria foi dividida em duas columna
cerrada~ que correram " toda a brida, e, vindo pa 'ar
rente com a faces laterae dos !lOSSOS quadrados, con
vergiam sobre a no'sa rectaguarda para e magá-Ia, no
estado de perturbação em que e achava. E ta manobra
teria comeffeito podido acarretar a nossa perda; ma
burlou-se, graça principalmente á no ~a infantaria que,
postada como estava, teve o inimigo durante algun' minutos
sob os eu' fogos cruzados e fez-lhe callÍr llluita gente.
Esses claros llas suas mas as quebraram-lhes o impeto,
além de verem-se embaraçados COlll os feridos e morto .

A arma branca não os poupou mai que as bala e a
metralha. Viram-se cavalleiros espetarem-se nas no sa~
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bayoneta e perecerem a golpes de espada. O 20. o

batalhão di tinguiu- e ne sa lucta encarniçada, que deu
Lempo á nossa rectaguarda de consolidar-se contra o
embate que a ameaçava.

A violencia não foi tamanha como se esperava; pois
os paraguayo, uppondo encontrar-no:; meio abalados, e
conhecendo pelo contrario a nossa cohesão pelo vigor da
re'istencia, [oram leYados a de i til' do ataque, e .li
mitaram- afinal a cercar os animaes espantados
que ainda corriam pelo campo. .Reuni-los, dominá-lo,
tocá-lo adeante foi para e ses campeiros, os primeiros
cio mundo, obra de mTI momento; e Ludo desappareceu :
li planicie e tava livre, o combate cessámo

Os primeiros instantes. [oram con agrados ao prazer da
vicLoria : c a acclamações que ergueram-se espontaneas
fi toda á no'!';a linha, dominavam o clangor das corneta

e os toque' jubilo os. Mas a es a scena de enthu'ia'mo
de alegria sUCCedeLl outra de desolação. O terreno

c-tava coberto de inimigo moribundos e feridos: muitos
elo no so ,embriagado com a pol ora e com o fogo,
occupavam- e em acabar com elles; os no sos officiaes,
tomado de horror, embalde esforçavam-se por arran
car-Ibe ela mão as victima , lançando-lhes em rosto a
illClignidade de semelhante carnificina. Ainda por felici
dade o indios permaneciam ob a impre ão ela
ameaças do coronel por cau a ela mutilação dos cada ere ,
c ab tiveram-se de Local' em qualquer fórma humana,
auimada ou inanimada: ma' poris o me mo [oram mais
Grueis para vom os vavallo." elos qllae não pouparam
um (), lJ ller e-tendido.: 110 chão dando alguns UltilllO~

r
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signaes de vida, quer feridos levemenl , e o que ainda
ajaezados tinham-se po lo a pa tar. Via-se demai a
mais, corno digno acompanhamento des a cleploravei
scenas, o saque de enfreiado a qué e entrega am o
mercadores de retalho que seguiam o e ercilo j as
mulheres tambem apanhavam o seu quinhão. O corpo
eram' revistado, despido, o despojo anguinolento
pílssavam de mão em mão como m rcadoria , muita v z
disputados com violen ia.

05 cadavere paraguayos, alvo das primeira e. polia
eões, ficaram a sim nús, tendido ao 01. atamos um,
o de um moço de fórmas athleticas, cuja cabeça fÔra
atravr.ssada por uma bala de uma á outra tem para : os
olhos estavam tumefacto~ nas orbitas j e, depois de todo
o sangue que corrêra em abundílllciíl, cahiam-Ihe ainda
de sob a fronte grossa bagas que pareciam lagryma :
,emblema pungente da pa sagem exterminadol'a da guerra
sobre a valorosa nação sacrificada por impio hefe I

Que lugubres idéas não de perta;,um campo de batalha,
e principalmente Iles as immen a olidões para onde o
proprio genio do mal parece ter chamado e reunido
penosamente alguns mil homens afim de mutuamente se
matarem, como si lhes faltasse terra para viverem em paz
do seu trabalho I

Os inimigos deixavam no campo mais de oitenta
mortos, no numero dos quaes mlcontrou-se um capitão e
outro oflicial cujo posto, por falta de divisa , não pôde
ser reconhecido. E' raro vêr tamanho numero de cada
veres paraguayos eill um campo de hatalha: os que
sobrevivem carregam com os que podem, e até algun
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dentre elles tomam a precaução de atarem- e pelo mefo
do arpo a uma das pontas do laço que tI'azem sempre
com igo e de prenderem olidamente a outra po ta ao
arção da ella, afim de que, si cahirem mortos ou grave
mente feridos, o cavallo, acompanbando os outros na
volta, leve-o ao' lare , ainda que em pedaço ; precau
ção feroz qu tem talou qual grandeza.

Tivemo pela no a parte dezenove homens morto ,
touo do batalhão da vanguarda ou dos atiradores que o
precediam. O teneote Palestrina que os commandava
tivera o peito atravessado por uma lançada de que morreu
alguns dia oepoi.

O tenente ll!ymunuo Monteiro foi apanhado dllr ante a
acção banbado em sanaue; carregaram-no em umas
andas e, ao pa,,~ar por deaote da sua companhia, bradou
lhe que vinga se a sua morte. Recebêra oito lançaria",
a primeira das quaes derribara-o; teve ainda de solfrcr,
mais do que ferimentos, com o pisar do cavallo. Sarou
não obstante, e tivemos o prazer de ver mui prompta
mente restabelecido esse esforçado filho da provincia de
Minas.

Vinte nove feridos brazileiros tinham sido trazidos
de vario ponto'; foram coIlocados na ambulancia provi
soda onde os nosso medico os puzeram em carros de
bois, apertado é erdade e accumulados, ma recebendo
todos os soccorros q1l9 a circllmstancia:s ainda com
portavam.

A mulher de um oldado, a negra Anna, prevenira 0.:1

cuidado ua administração militar ne a obra charido a.
Collocada durante a acção llO meio do quadrado do 17.',
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mostrara· e zelo a para com todo o' feridos que
traziam, tirando ou 1'a gando da propria roupa
o que era preciso para o pensar e ligar; rocedor
tanto mais notavel e digno de admiração quanto
o da mór parte das uas companheira foi mi'e
ravel. Haviam-se qua i Loda e'condido debai \0 das
carretas onde disputayam lagar com horri 01 tu
multo.

O unico ferido inimigo que ' achol! vi o, tinha
uma perna .fracturada. O coronel quiz vê-lo, e, para
interrogá-lo, mandou vir o filho de Lope que l'allava u
hespanhol paraguayo. P'lI'ecia senLir aguda dôres, pediu
agua c bebeu avidamente; mas a somt1ra com que o
cobr'imos rodeando-o, pareceu cau ar-lhe ainda mai'
prazer. Re 'pondeu álguma perguntas que lhe foram
dirigidas, que ocommandallLe da l'orç.a, com que yieramo'
ás mãos, chama a-se Martin. rbieta, o me mo de que já
se faUou, que o corpo de cavallaria que tinham mandado
conLra nós era de oitOCeIllos homens, e que proximamente
devia chegar outro. Qnanto á informaçõe que e lhe
pediram ácerca da artilharia, disse nada Ler que 1'e pon
der, nada saber, mas deu-Dos esp01~Laneamente noticia::;
ela guerra elo sul. Tendo-lhe o filho elo guia perguntado
si Curupaity fôra tomado, respondeu com uma 6 palavra:
« Jão.» - « E HumaHá '? » - « Nunca! » - «Então
a guerra não e' tá para acabar ( » Depois de uma pausa
durante a qual a mesma pergunLa foi repelida, o moço
respondeu, como sahindo de um sonho e com o Lom
emphatico que é proprio !la lingua daquolla região: «A
terrivel guerra eSLá dormindo. } Não fallou mai N

: vimos
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que e Lava delirando; levaram-no para uma das carreLas
da ambulancia. '

O que seguiu-sé a esLe incidente (triste successo que.
não quizemos verificar) foi, egundo o boato que correu,
que o desgraçado, mettido em um carro já muito
~heio e onde foi' augmenLar o encommodo dos outros
ferido ou moribundo que só alimentaram adio e vin
gança, acabou e trangulado, E' cérLo que, durante a
marcha, pouca' horas depois foi atirado morto á estrada.

O.; cadaveres dos nossos compatriotas foram todos
enterrados em covas que os indios tiveram ordem de
cavai'. QnanLo aos paraguayos, deixou-se dessa vez a
tarefa aos eus patricios que sabiamos· não deverem
tardar a voltar ao campo depois da nossa retirada.
O coronel com os seus s0ntimentos de homem pro
fnndamente religioso teve disso sincero pezar; mas o
numero dos cadaveres era grande, e o calo' tornara-se
acabrunhador; recomeçamos a marcha.

Tal foi o combate do (lia 11 de Maio, o mais impor
tante da retirada. Já a acção do dia 6 ell'inára aos
paraguayos o que valia a nossa gente; esta confirmou

.oeITeito no animo delles : semelhante impressão revelou-,se
na hesitação e indolencia que, mais do que anteriormente,
characterisoll-Ules os commettimenLos. Ficou tambem
para nós demon trado que além da practica da guerra,
fallecia-Ihes a idéa e trategica, aquella que por inspiração
sabe apreciar os factos no mesmo instante em que se
produzem, e adivinha os obstaculos para triumphar
delles. O ataque de infantaria que nos trouxeram, tivera
por fim levar a confusão á nossa vanguarda, de modp,
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a entregá-la no pri meiro momcn to de orpre a á ua eaval
laria. Fru trado e te plano, deviam ter compr hendido
que a unica probahilidade de exilo e tava na carga~ de
cavailaria mais impetuosas e su tentada por ueces ivo.
reforço . AlgWll habito mai da o-uerra fá -10 -hia reco
nhecer além di 50 que a no a di~po ição geral era
excellente, e que, para medir- e comno~co, era preci o
combinar a arma de arlilharia, vi to que di punham
deila, com a de avallaria. Sob e ta dupla acção ter
nos-ma sido impos ivel, prim eiro defender a no a baga
gem e a muniçõe que abi trazíamo', depois manter
os no sos quadrados que orrereceriam dilatado alvo á
balas de canhão; e então a no sas fileiras clareadas e
enfraquecidas pelo de enyol viOlento, não teriam Il0dido
resistir á sua cavailal'ia, podero~a como é com a pesada
e padas de que anda armada.

Em summa a vantagem fôra no "a, e ainda com e te
excel1ente resultado, que o coronel cre~cêra na opinião
dos soldados em razão da calma de que uem prova. Ua
não fÔra só is o ; tinhamos perdido o nO::.80 gado. Que
ia -ser de nós dahi em deante sem viveres'? Ocommundante
mando}! chamar varias olliciae5, uns apoz outros, depoi
conver::.ou largamente com o velho Lopes que, ao me~mo

tempo que era intrepido e pôde-se dizer terrível na acção
apenas travada, mostrava-se mais do que ninguem nas
deliberações homem de bom con elho e expedientes
inesperados. Tenhum meio de alvação se apresentava a
não ser por esse lado.



CAPITULO [V

A e tra?a que Unhamos deant de nós dirigia-se' para
lê te, e depoi' de seguir cerca de seis leguas nesse ru
mo, voltava na direcção de norte até a colonia de
Miranda, completando as im a quatorze leguas que nos
eparavam della, á~ quae cumpria ainda junctar mais

Jez até o Nioac. Só ahi, a vinte e quatro leguas da fron
leiril, podiamos e peral' refazer-nos de gado; e pelo menos
preci avanlO de quinze diíb par.l transpor e sa di'tancia,
na mal' 1m em que viemmo_ até ao Apa.

O inimigo conhecia perfeitamente esia estrada e já
estava. na no' a frente. Devia entrar muito antes de nós
em Jioac, e fazer-no porventura deparar ahi a ruina ao
cabo de todo. o no ::os e for. os.

Logicamente tal caminho era impracticavel. Recorda
ram- c então algun de que, no tempo em quese tractava da
invasão do territorio paraglwyo e da melbor direcção a
cguir para alcançá-lo, Lopes Pl'opuzera, COfiO preferivel

a qualquer outra, a passagem pela na estancia do Jardim,
17
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situada tre jornaua a ~uuoeste de I Tioac, tendo elle
proprio, dizia, vencirIo fu i1mente essa dHancia m
dous dias e meio; e não teriamo , dahi até á fronteira ~o

Apa, mai de ei dia de marcha pela planicie : quanto a
e te ultimo trajecto que, conforme elIe as e, erava, qlJando
pela primeira vez deliberavamo ácerca de' e ponto, de'úa
pôr-nos inopinadamente defronte do forte de Bella-Yi ta,
tinha insi tido obre a nece idade de um reconhecimento
dos logare a que procederiamo rapidam nte, dou ou
tres com elle, montado em bon ani mae ; ma foi então
imposc;ivel con eguir que e examinas~e e'iamente és a
proposta: tinham-na con iderado como abu ão apena
existente na imagina~ão 1I0 guia: i por ahi houves e
passagem, diziam, os paraguayos, excellelltes mateiros,
andando' de continuo' d uma para olltra parte, conhecê-Ia
hiam por cerlo. Ao que Lopes r spondêra de contínuo: .
« Só si meu filho lha ensinou; porqlle Ú D:m5, U e II ,
podemos ir da minha e tancia ao ·Apa pelo campo'.)}
Riram-se, e não se tornou a [allar ni"o.

Mas, nas circum tancias em que no a ha\ íllnO , o
coronel, informado lia pa sagem do parao"ua~ 03 p,H'a a
margem norte 1I0 rio, e até de um acampamento que elle
ahi tinham já assentado, foi o primeiro a tornar a fallar
ao velho guia na communicação pela sua e taucia. E le
respondeu com muita frieza que indicára noutro tempo é
'verdaue esse caminho, mas que então acon elhára tamb(}1ll
que se mandasse de antemão explorar o logar, cousa que
não Jlle fôra concedida, e que agora já era tarde.

Entretanto, depois de alguns momento de silencio,
accrescentou, qepois de sati fazer o seu rescntil1len lo, crue
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tudo bem con iderado não achava impossivel uma tenta
tiva nes e entido, que a macéga havia por certo de
encommodar ba.tante o transito, que apezar disso conti
nua a a crer que em menos de uma semana estariamos na
ua e tancia, onde descansarlamo e nos restabeleceriamos

com as suas laranja : pois esta fru?ta, na sua opinião,
tinha ine timayel valor para a saude: porisso, sempre que
fôra ao Jardim para prover-nos de gado, trolLxera-nos
grande' acco della, por estarem então os pé" c.arrega
dos, como ainda deviam e tar.

Pe oalmenJe, foramo outrora da minoria que opinava
em favor do iLinerario pela estancia tle Lopes, lendo em
da a vantagem de a sim alcançarmo mai rapidamente

o territorio paraguayo ; e o que fora então mais acertado
para a aggre:; ão, continuava a é-lo para a retirada; não
bavia he. itar. .

A maior parte do officiae prommciou- e lambem por
e ta marcha sob a direcção do guia, o qual tornou a
affirmar e deu a ua palayra que em cinco ou seis dias
stariamo no Jardim e que depoi gastariamos ainda

dous on Lre até Jioac, podendo anteciparmo-nos ao
inimigo: e te plano foi adoptado pelo commandante.

Foi ainda um bonito dia para José Francisco Lope .
A opinião dos oldados era toda em seu favor, assim como
a do officiue e a do chefe. Todos de commum accordo
investiam-no para esse fim com certa· solemnidade da
auctoridade da confiança illimilada : a publica necessidade
e a lei suprema do perigo imminente tornavanl-no um
como dictador.

Nobre e digne ancião, eventualidades que se não podiam
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prever, vedaram-le de de empenhar compI lamenle a tua
palavra para comno co, em Ioda a condições em que a
déste I Dorme no enlanto em paz debaixo da tua cruz de
páu. Ainda quando te tivesses completamente enganado
e nos houveras deitado a perder, a tua boa fé, o teu
valor, a tua grandeza moral ba tariam para justificar-te e
absolver-te: ma não .te enganast.e I Salva te-nos, e
morre le por nós, como Mo sés pelo seus, á vbta do
teus lares. da mesma arle que ene á vi la da terra da
promi ão I .

Tinhamo tuJo a ganhar tomando a estrada do Jardim;
primeiro, podiam os no os 'comboio escapar ao inimigo
empenhado em perseguir-nos em outra direcção (e tracta
va-se não só do mercadore que linham parado na Ma
chorra á nossa espera, mas tambem do que, na suppo
sição de que a nossa columna e tava cortada ou já perdida,
retrocediam penosamente para ioac); segundo. tínhamos
a possibilidade de algum aba tecimento em di tricto de
sertos em que ba sempre animaes errantes, ainda longe
das fazendas; em terceiro lagar, tinhamos a no so favor
uma serie de encostas a seguir, cobertas de mata que ao
IBenos em parte neutrali ariam o eifeito das armas mais
damno as em uma retirada, a cavaHaria, com a desegual
dade do terreno tambem coberto de florestas, e a artilha
ria, porisso que anossa, com a deanteira que tomavamo ,
devia ser sempre a primeira a occupar todas as posições
de algum valor estrategico.

lamas logo aos primeiros passos evilar uma planicie de
meia legua cujo solo a agua das ultimas chuva ainda
cobria, de modo a deixar apenas estreita passagem onde
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no conseryariamos muitas horas sob o fogo do inimigo.
Emfim, por e se caminho da estancia de Lopes, havia
apenas um largo rio que atravessar, o Mimnda, emquanto
que, pelo caminho ordinario, além desse, enconh'Úiamos
ou.tros muito em nos~a frente, alguns poryentura pouco
'volumo o , mas com certeza tres consideraveis, o Desbar
rancado, o Sancto Antonio e o Feio, que as menore
chuva engrossavam desmedidamente.

Podia-se dizer, é certo, que um desagradavel effeito de
nos desviarmo do caminho batido seria persuadirem-se os
paraguayo de que procuravamos escapar-lhes pela fuga
e ame quinhar- e assim a boa opinião que lhe' deviam
ter dado de nós os ultimas combates: mas essa apparente
de vantagem vinha. apenas, pelo contrario, secundar por
um momento o desejo que Unhamos de salvar os nossos
comboios da. per:,eguição do inimigo atlrahindo-o para
nó : não nos in pirava receio. O que certamente nos
deyia inquietar era empenharmo-no em logare' ainda
não explorado ,cheio talvez de to"do o genero de obsta
eulo inespet'ados, 110 meio do emmaranhado da macega,
que nada deixa ver à di Laneia de alguns pa o, que é
preciso ir continuam nte corLando, e que, quando es'tá
ccca, como então e tava, torna o erviço penoso e

ani cada. De resto, qualquer idéa de perigos c difficul
dades secundarias não linha valor deanto da necessidade
que nada urgia; haviam-Bo Lodos comprehendido : um só
caminho de sah ação e nos abria.

A mua hora da tardo puzemo-no em marcha: os
omciaes iam no cenLro do eus batalhões. O comman
c}ante com uma parte do seu e tado-maior estava no qua-
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drado do 20°. Ao entrar 11elle, di sera em tom jovial ao
capitão Paiva: «Venho metter-me aqui entre o senhores;
nem por isso nos defenderemo peior que o antro.))

Tinhamos apenas feito as im um quarto de legua e já
o fogo dos paraguayos começa a de cIma de uma emi
nencia que dominava o lagar do combate da manhã,
apanhando os 'no so quadrados a de coberto; o que
obrig~u-nos a nma evolução em columnas. E ta manobra
que aliá sortiu bom elfeito, uevia ter-lhes feito ver a
oon enieneia de empr0gar contra nós, em ucces ão con
stante, a artilharia para bater os quadrados, e a
cavallaria para nos atacar á espada apena nos for
massemos em columna. Felizmente nada do que viam
abriu-lhes os olhos, e sahimos desse máu passo sem
maior dumno. O nosso guia, que marchava na vanguarda,
deu-se pressa por mero in Lincto militar e sem que tive se
recebido communicação alguma, em pôr em practica o
seu conhecimento do terreno fazenuo-no deixar de re
pente a estrada da Machorra, inclinando-se para a es
querda, e por meio de uma contra-marcha ubita, levan
do-nos para juncto de uma eminencia onde nos sentimos
fortes por termos facilidade de assestar ahi uma bateria,
si assim fosse necessario. Aliás apenas Lopes não enxer
gou nisso incOliveniente, tornou a meLter-no na direcção
do norte, por uma subida muito suave.

"ü inimigo pareceu-nos então duvidoso ácerca do que
lhe convinha fazer. A sua perplexidade era visivel:
crescido numero de cavalleiros corriam de uma para outra
parte na planicie. Dirigiam-se grupos para a bateria onde
era evidente que estava o commundanie; as peças pare-
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iam eguir o nosso movimento, á proporção que subiamos
a enco ta por anue nos levava o guia. Foi de resto a
ultima, ez que e mostraram: não as tornamos a ver, ou
porque os inimigos receiassem arriscá-las em paragens
]lara elles desconhecida e que e podiam prestar a em
baseada, ou porque ti essem esgotado a suas munições.
Manuaram-na por certo embora escoltadas por um corpo
de ca alleieos que tomou a direcção da Macborra, e dahi
em rleante fomos menos inquietados pela sua propria ca
vallaria.

Ia por deante a !lOS a marcha em outra difficuldade
além da que !lO 0pPu!lha a macega que nos cercava, que
a todo o cu to era preciso romper e sobre a qual tor
na, a-s~ a marcha peno issima, porisso que com afiados
gumes feria-no o pés; elIa, porém, reser ava-nos outra
provança ainda mais cruel, e (rUe não tardou que
e prod,uzisse. .

Vimos levantarem- e álgmna disLancia tenues espiraes
de fumo. .

Lopes foi o primeiro a reconhecer o incendio : espe
raYa-o, nada indicou sorpreza nelle. Contemplou-o im
moveI algum tempo; depois, rompendo osilelicio com uma

, de3 as apo trophes commun nos homens da natureza
ante qualquer resi tencia, e desafiandó a chammas
que se erguiam: « Está bom, disse, luctaremos! Mas
ficará para depoi', accrescentou oUando-se para nós ;
YOU começar por iIludir os paraguayos seguindo direito
para Miranda; descerei depois para a minha estancia. »

Fomos acampar nessa noite ~llllcto de uma das cabe
ceira do rio Jo é Carlos; esperavamos poder ahi beber á
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farta, dopoi de ·uma jornada das mai penosas sob uma
atmosphera abra adora; ma não deparamo mai que
uma a;;ua turva e detesta el, e como além disso chegavamos
tarde a es'e pau o, já sol posto, não nos foi passivei
dar nem agua nem forragem aos nosso bois extenuado
de fadiga, e cujo olhar implorava-no piedade. 1\1al tinham
para deitar-se o chão coberto de pó, onde a grama
estava secca e queimada pelo alo Ó me mos tivemos do
contentar-nos com a quinta parte da ·110 'a ração co tu
mada, ou, para melhor dizer, faltou-nos alimentação. Em
vez de vinte e dous boi que até então se haYÍam cortado
diariamente, carnearam-se apenas quatro, escolhidos dentre
os peiores das nos as junela . Era a fome em eu começo':
mas uma medida tomada então pelo ommanuaute
veio apressá-la ainda mais. Uma da~ suas principaes
preoccupaçõe era conservar o maior numero passiveI de
meios de tran porte para os ferido , e ne te intuito lem
brou-se do mandar esvasiar para eBes algumas carretas
dos genel'os de fornecimento que nella e'tavam, como
sacco:; de farinha, arroz, feijão, c e sa carga foi re
partida entre os soldados. Cada qual devia levar
desl'arte asna propria alimentação para alguns dia : mas,
como para a mór parte a fome e o cansaço rallavam
mais aHo que a previdencia, qua i tudo quanto se acabava
de distribuir foi immediatamente coo umido.

A morte do tenente Palestrina que fÔra ferido no com
bale do Apa, veio entenebrecer ainda mai, es o pouso, no
qual, depoi de pre Lar-lhe a derI'üdeiras honra , ainda
impressionados pai' e a triste ceremonia, ramos, como
attrahidos pelo espectaculo do infortunio, visitar o ten nLe
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Raymundo que se finava, e o soldado Laurindo cujos
ferimentos tinham-se convertido em chagas medonhas.

Ahi começa a nossa grande provação: dahi datam
esses soffrimentos, que aggravados uns pelos outros, não
tardou que nos convencessem de que estavamos todos
reservados para imminente e terrivel catas.trophe.

FIM DA TERCEIRA PARTE
I
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CAl>lT LO PRIMEIRO

No dia ,12 de Maio, ao romper d'alva, levantamos
acampamento, e a marcha começou, qual a da vc pera,
por entre alta e emmaranhada macega. Tivemos de dal'
compridas alta para il'mo aLl'ave ar o José Carla::;,
vitando muito brejos profundos onde na cem a suas

agua. Avançavamos pois para onorte; Lopes promettia
nos que nes a me ma noite haviamo de acampar em
uma garganta funda em que ficariamos a coberto do
paraguayo : viamo-Io ao longe procurar pas agem pela
sua .parte, com meno conhecimento, porém, do que nós
dos sitio por onde nos seguiam.

A e perança de um bom acampamento trouxe-nos
animados o dia inteiro: o no o guia mostrava plena
confiança e divcrLia- e em apontar-no o fogo que os
paraguayos tinham accendido cm arios ponLos c em
explicar-nos o baldado empenho dellos em impedir-nos o
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transito; graças á ua pericia con erva amos a dea.h
leira sobre elles, mas e tavamos a ponto de perdê-la.

Na occasião em que o 01 já declinando tornava a
marcha meno penosa, o commandante da artilharia
mandou prevenir ao coronel de que os animaes que
puxavam as peças e tavam exhaustos de forças, algun
até já e tendidos no chão, porque nem eUes nem o min
guado resto de gado que ainda con ervavamos, tinham
bebido ~)U comido cou a alguma desele a tarde do día 10 ;
que conseguintemente forçono era pararmos.

Parámos; não havia outra re olução a tomar. O corpo
de exercito assentou acampamento n'um pequeno cabeço
em parte coberto de mato, na extremidade do qual havia
uma fonte. ~Ial, porém, ahi nos achavamos quando as
lufadas do vento sul que soprava rijo, começaram li.

trazer-nos de longe o calor do fogo' que adeantava- e em
nosso encalço pelo' campos. Lopes entretanto trazia já
occupada a gente que tinha á mão, mandando que cor
tasse á toda a pressa a macega que nos rodeava por todos
os lados, e, apenas cortada, mandando-a transportar para
o mais longe qlle podia, e fiscalisando em pes oa que a
acamassem e compl'Ímis em bem com o pés, cousa que
se não podia fazer sem muito soifrimento egrande esforço
dos trabalhadores: mas ia nisso a vida de todos; as
ordens do guia tinham apenas o rigor da necessidade.
Lopes, a grande figura para n6soutros nessa scena do
incendio das campinas, dando .onlelr por toda a par te,
multiplicando-se, desenhando-se sobre o fundo ele cham
ma:, elcsapparecendo no intervallos deUas, não era um
per~onagem de vã representação: sem elle estavamo'
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perdido. A não serem a precauções tomadas, a fllIllaça
houvera bastado para uffocar-nos; e ainda as im,
quando o fogo rodeou-no completamente, quando galho
e folha, amontoados de ambo o lado da área que
acabava de er limpa, vieram apezar de tudo a inf1ammar-
e tambem, levantaram-se immensas lillguas de chamma

que no tocayão qua i, ora fina e erguidas para o céu,
ora "arridas por correntes de ar variaveis e rapidas que
impelliam-na sibilando enfw'ecida por cima das nossa
cabeça : muiLo' homen ficaram com queimadUl:a
profunda . um cahiu morto asphixiado.

Afinal e te inimigo exhausto com apropria violencia,
não deparando já alimento jlUlCto de nós, começou ü

aITastar-se, dirigilldo-se para o norte.
Entretanto a nossa gente extenuada e morrendo de

êde depois de tamanha lncta accre centada á fadiga da
marcha, achou, ao correr á fonte vi inha do acampa
mento, que o paraguyos lá e haviam embo'cado, e
não foram preci a meno de dnas companhias para dahi
o desalojar. Vimos, aos ultimas larõos dó dia, e a
partida que e formara álguma di taneia, r unir- e
aos gl'OSSO dos seu esquadrões e todos desfilarem em boa
ordem, com o estandartes desfraldado , ao toque dos
clarin , e identemenle no intuito de aifrnntar-nos, e, ao
que parecia, dando- e pre sa em ir occupar a mesma
posi .ão que Lopes nos destinára. Algumas balas de arti
lharia que lhes arremeçamossatisfizeram a animosidade do
nossos, indignados com a sua cobarde e cruel tentativa
de queimar-nos, ívo~. O ef1'eito visível tio nQSSOS pro- .
jectis foi acceleral' a marcha do odiosos adversarias.
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Todavia a provação pOI' que acalJavamo de pas UI'

nesse campo convertido em fOrllíllha, era do numero das
clue exercem sobre o homem uma acção ph :sica irre i 
Livel. A enorme ele ação de temperatura subitamente
operada bastaria por si só para explicar o abatimento
em que cahimos e o desfallecimento mora que a elle
seguiu-se. .

Não sabiamo~ demais a mais como avançar, O
animae de tiro elo no o trem de artilharia, o boig
principalmente, aimla mais do que as mula, estavam
incapazes de dar um pa soo E no enlanto havia mai do
que urgencia em não perder um momento para movermo
nos. Entre outras e infinitas rasões, cumpria não dar
tempo ao inimigo, qU0 agora nos pr cedia, de fortificar
um ou outro ponto ac te de nós e de impos'ibilitar-no o
trajecto. E' conhecida a aptidão que têm os paraguayo
par mexer terra, abrir fo so:s e levantar reductos;
mantêm ' radição dos eus mestres os padres da com
panhia de Jesus, que cultivavam todas as art<r,
principalmente a archiLectura e a engenharia militar.

O immenso perigo da nos a posição inspirou ao com
mandante a resolução immediata de diminuir ainda a
bagagem, para reforçar os animaes de conducção do:s
cunhetes e das peças. Entendeu-se com os officiaes a
4uem está reforma unicamente se refel'ia o que a ella stJb
meneram-se sem a menor ob:servação, ficando reduzido ao
que tinham no corpo; queimaram alguma miseras c ulti
mas superfiuidades, algumas mala.s, alguma barracas.

Os soldados, depois do combate do dia 8, nada tinham
já que carregal', nem o que perder; haviam atirado l'óra os
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proprios capotes que embaraçavam-nos quando perse
guiam o inimigo: as bestas descarregadas foram desti
nadas ao transporte do cartuchame.

Por mór desdita cabio nessa tarde uma chuva torren
cial, verdadeiro diluvio que nos poz admirados, pos
toque já tivessemos experimentado outro formidavel, e
que desde pela manhã nos fossem annunciados novos e
não menores por uma accumulação de immensas e bron
zeada nuven, de continuo sulcadas pelos relampagos, .
no meio de incessante trovejar. as soldado conserva
ram-se a noite inteira de pé juncto das suas espingardas,
que tinham fincado no chão por meio da bayoneta: essa
vigilia. não está menos as ignalada nas nossas recordações
que a do dia 5, entre tantos outros pousos desastrosos.
E' preci o ter assi tido, com a alma já pejada de tei teza,
a essas mcdolihas crises da natureza para formar idéa
exacta da ua influencia sobre o organismo humano. ão
tinhamos recurso algum. Não havia em todo o acampa
mento uma gota de liquido apaz de entreter o calor
interno que nos fugia. O fogo, nossa nltima esperança,
não o podiamos accender debaixo da tormenta.

Foi nesse estado de geral de:;fallecirnento que ainda
veio impre ionar-nos a confirmação de quanto depuzera o
ferido paraguayo ; qüe Curupaity e Humaitá continuavam
a resistir e que a guerra estava longe de seu termo: um
numero do Semanario de Assumpção acabava de ser'
apanhado em um inimigo morto n'uma escaramuça. A
nova espalham-se com a rapidez com que se propagam
os boatos funestos, apagando as ultimas scentelbas de
confiança e de valor: foi impossivel marchal' no dia 13.

19 •
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No dia seguinte, H, a hu a cahia aiuda alJ ama
nhecer, mas um tanto moderada, quando deixamo o
inhospito acampamento e e?tramos em uma mata cerrada
que o nosso guia, com grande agacidade, julgou avi a
damente que deviamo tomar: por ahi marchamos durante
mais de duas horas, não sem muita diill uldade; ma
evilavamo as im o desfiladeiro que o' paraguayo
occupavam, e onde e tinham uppo lo cnpuze do
anniquilar-nos.

Lopes com I'Usão mostrou-se atisfeHo com o exito
dessa volta. Tendo-lhe alguem pergun tado que rumo
seguia, poz-se de vontade a rir: «O rumo, di se elle,
está na minha cabeça, » Si via consultar a hu sola, dizia
que o agulhão só pre tava para fazer bonito dc
senho,s para di tracç.ão de pa 'eiautes. lostraram-lhe
então que havia deixado a direcção norte e que as im
demorava a viagem: « Sim, replicou, desviamo-no mo
mentaneamente para os rampos da Pedra de Cal que eu
tlescobri e que em 1864 o general L vergcr, meu amigo,
linha de visitar commigo, i não sobrevic.:isc a gLLel'ra. »

Ao meio dia achamo-nos deaote de 11m cerrarlo ele
taquarissima, por meio do qual tivemos de abril' caminho
a machado e á fouce, cou a que nos tomou muito tempo,
em rusão da dureza e da elasticidade dessa e pecie ele
bambú, como da má qualidade do aço do nossos in tl'U
mentos. A's duas boras estavamos ainda com as mãos nll
obra. O nosso guia principalmente não podia dominar a ua
impaciencia; de tempos em tempos entrava pelo malagal
deitando-se sobre o pescoço da cavalgadura, procurando
entrever alguma aberta para a planície descampada; mas,
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como o não COIl eguisse, ,iamo-lo toruar cada vez mais
agitado, mai descontente, ecom as roupas despedaçada.

Dahi ahimo afinal ás tres hora ; ás cinco a columna
inteira tinha tran posto essa barreira re istente, e conti
nuou a marchar, já ao declinar do dia, ainda por um
bom quarto de legua, até um comoro na base do qual
bonito capõe de mato indicavam a visinhança de alguma
font . Já ahi ta a uma numerosa partida paraguaya
qu.e dispunha- e a acampar. O cavalleiros tinham- e
apeiado, con ervando com tudo as suas fileiras. Duas
granada. da- nossas peças da vanguarda bastaram para
Iue ell s se de em pressa em ceeler-nos o logar, e ahi
acampamos trancluillamente. 03 nossos animaes encon- I

traram pa to menos máo e toda a agua de que careciam.
o Ainda ahi tiramos das nos as carretas os bois mais
extenuados para o córte. Era, pela in u.lliciencia e pela
má qualidade, uma distribuição de iveres quasi irrisoria.

o dia 15 ao amanhecer e tavamos, em uma planicie
onue era para receiar algum iucendio á outra hora do dia,
poi e tava coberta de macega : ma~ Lopes fizera-nos ver
que e se mato, embebido no orvalho ela noite, só pMe
pegar fogo depois de estar algum tempo sob os raios do
sol: pori so tomamos dabi o Co!iitume de pôr sempre
muito cedo a no a gente em movimento e de activar o
mai que podiamo a primeira marcha.

O terreno que tínhamo de atravessar, apresentava em
uma Vil ta extensão uma successão de outeirirrho , cor
tados com cerLa regularida.de por extensos charcos, dos
que dão ol'igem a varios aITluentes do Apa. A passagem
dallos tornara-se <.lifficíl com a chuva torreucial do dia
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13, e ora a nossa artilharia, ora algumas carretas atola~

vam-se.
Em uma dessas occa iões e quando iamos atrave sal'

um desses estreitos lameiros, consideraveis destacamentos
inimigos vieram, não dar-nos uma carga, mas fazer um
como reconhecimento, bastante prolongado para con en
cer-nos de que traziam o intento de empenharem-se
seriamente; no entanto puzeram-se para logo em columna
e retiraram: cousa que tanto mais nos orprehendeu
quanto viera apoz elles um enxame de atiradores que,
dispostos em pequenos grupos, pareciam ter em vista
rarear-nos as fileiras para faciiltarem a tarefa da sua
cavallaria, e appareciam outras partidas prestes a en
trar em acção. Não podiamos atacar a infantaria em
taes circumstancias, e tivemos de supportar-Ihe o fogo.
Felizmente a pontaria foi má, precipitada, incerta, tal em
summa como sempre nos parecêra por parte do para
guayos: pois empregam cartuchos muito grandes que
produzem fortes recuos j dir-se-hia que preferem ouvir o
barulho do tiro a garantirem o seu eiTeilo. O que é incon
testaveI é que faHece-Ihes sufficiente aprendizagem e
exercício.

Ainda dessa vez causaram-nos diminuto damno: as
suas balas passavam-nos por sobre as cabeças, e apenas
tivemos dous homens fóra de combate. Tinhamos muito
melhor pontaria j puzemos muitas vezes a confusão no
meio deBes. Vimo-los usar então de nova manobra,
deitavam-se por detraz dos accidentes de terreno de que
estanm proximos, e dahi faziam-nos fogo, mostrando
uma ou duas cabeças nas encostas dos pequenos comoros,
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e depois escondendo-se apoi alguns tiros disparados ao
acaso. Quasi que não respondemos a esse fogo.

Havia entretanto um tanto mais longe dahi, sobre uma
esplanada bastante extensa, um grupo de cavalleiros que
faziam caracolar os cavaHos, soltando hUlTahs em honra
do Paraguay e do marechal Lopez, e adeanlando-se alé
ao alcance da nossa artilharia j esta fez-lhe alguns tiros,
e eBes retiraram lentamente. Um deHes ficou de obser
vação; immovel sobre o eu cavaHo, pllrecia aífrontar-nos.
O nos o major de artilharia Cantuaria, fazendo por si
me mo a pontaria, atirou-lhe uma granada tão bem
dirigida que foi cahir-lhe aos pés do cavallo e cobrindo ele
terra ao animal e ao cavalleiro, saltou depois em
ricochetes até um bosque visinho, onde havia gente:
arrebentou ahi e produzindo effeito bastante para que
llotassemos movimento. A sentillella teve c1ifficuldade em
conler a cavalgadura no logar, mas não se moveu, e com
i o tirou-nos a vontade de apontar-lhe de novo.

Vendo o coronel, ao cabo de algum tempo, que a
demonstl'aÇão apenas tendia a demorar-nos, fez com que
o batalhão n. 20 e a co\umna inteira passassem a lagôa ;
mas, apena tornamos a pôr-nos em marcha, surgiram
chammas de todos os pontos da campina e, reunindo-se,
tomaram proporções temerosas.

Lopes, que não pudera occultar dUI'ante a nossa longa
escaramuça uma inquietação que ainda não lhe tinha
mos notado, reconquistou toda a sua energh de acção
para enco té\r immediatamente a co\umna a dous capões
de malo que preservaram-nos por então das ohammas
latemos o mandou limpar de macega lllui yasla area,
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onde tivemo de o[rer menos que da primeira vez com
a approximação do fogo, mas onde a fumaça foi muito
mais terrivel, por cau a da exten ão da planicie.
Esse genero de incenuio têm um charact ,. peculiar que
nem siquer póde appresentar uma cidade inteira em con
flagração: e vem a er que as chamma , de quanto mai
longe vêm com o vento que domina, formam em todos os
obstaculos que encontram outra tanta correntes em
todas a direcções, animada de um como furor encarni
çado, como o combate que travam nos ares: sahem do
meio dellas clarões vivissimos, ardoreti e esplendore que
encandeiam a vista e queimam a pelle do rosto.

Um dos capões ele mato que nos ficava no flanco, com
punha-se em grande parte da ~specie de bambús chama
dos tabocas, cujo côlmo é ôco entre os nós. O fogo nella

. produzia detonações semelhantes á d~cal1bão: chegamos
a suppor que a artilharia paL'uguaya tornava a entrar em
linha. Ovelho Lopes motejou da supposição: (Bem e vô,
disse, que os senhores são novatos na terra. })

Ao cabo de algum tempo, tendo o vento amainado e a
atmosphera resfriado um tanto, quizemos continuar nosso
caminho, mas o sol reverberando no chão ardente e cal
cinado, tornou essa marcha durante o breve tempo que
lhe pudemo resistir, verdadeiro tracto que arrancava ge
midos involuntal'ios aos mais robustos: os olho não se
podiam conservaI' abertos no ambiente abrasado que atra
vessavamos.



CAPITULO II

O no so guia, tri te e pen ativo, como o ,iramos antes
do incendio, precedia a columna e á veze deixava-se ir
indo muilo adeante, em reparar no perigo que a sim
corria: poi o turbilhõe de vapores e de cinzas que le
vantavam- e caprichosamente no campo e muitas ezes
nos envolviam, não nos impediam de ver ca, alleiros para
guayos tentando approximarem-se de nós.

O coronel, a quem impressionára tambem o semblante
inquieto e contrariado de Lopes, perguntando-lhe de impro
viso i eslavamos no bom caminho, si iamos bem, apenas
obteve resposta evasiva e lal que dava a entender que
tambem elle, o guia, não tiflha já certeza disso, postoque
hesitasse em conres á-lo: pois aquelles que por largo
tempo participam da vida das florestas, são, mais do que
os outros homens, dominados pelo amor-proprio: apren
dem este sentimento com o proprio gentio, em quem é
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facil reconhecer o poder na constal1cia inabala"el com que
supportam os tormentos lllais crueis que apraz ao inimigo
vencedor fazê-los soífrer.

Caminhamos a sim, apezar de mortos de cansaço, cerca
de duas leguas ainda. O filho de Lopes viera dizer-nos em
segredo que suppunha que tinhamos de ir a um reconheci
mento até uma volumosa torrente denominada rio da Cru
zes. Observamos-lhe que elle parecia dizer que caminhava
mos ao acaso: a sua resposta immediata foi que ignorava
comeífeito para onde iamos, que infelizmente tinha con
scienciade irmos errado, mas não se atrevia a dizê-lo ao
pae, oque seria dar-lhe a entender que jáse lião sabia orieu
tal' nos campos; e o respeito para com o pae, para com o
chefe da familia, que o tinha tauta vez levado na~ suas ex
plorações atravez das solidões, obrigava o moço a gu~rdar

silencio. Este rasgo d...l vida primitiva devia ficar as igna
lado: lançou-nos em grande perigo.

Quando o velho soube que duvidavamos da sua capa
·cidade para dirigir-nos, sentiu acerbo de gosto que nã o pôde
encobrir: « Si não fosse a perturbação des::ia demora,
murmurava eUe, a estrada guiar-nos-hia paI' si mesma:
quando se procura cortar campos, não se deve
parar. »

Não consentiu que seguissemos a indicação do filho;
isso equivalia para eUe a uma infracção das leis da natu
reza, do direito patriarchal. Anoite, que felizmente appro
ximava-se, oppoz-se a que proseguissemos ainda por mais
tempo em uma marcha evidentemente fortllita.

De mais, apenas acampámos, vimos que o dia estava
longe do seu termo: grallde provança nos aguardava. Os
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compridos alagadiços de que di emo que a planicie era
cortada, tinham deixado a macega arder apenas parcial
mente, ee'tavam ainda ue pé consideraveis panno del1a,
peculiarmente em deredor do ponto a que tinhamos che
gado. O fogo que acabava de l;er-Ille at.eado já nos cégava
e apprupinquava- e, <.le ta vez, porém, precedido pelos
proprios paraguayo . Calcularam que um ataque vigoroso
ob taria a manobra com que ,'é então nos tinhamos
defendido do fogo. A sua infantaria de filára ao longo de
uma lagõa em que apoiava- e o nos o batalhão n. 21 ;
tendo pelas costas a fumaça que batia-nos de chapa pela
[rente com o vento que re.inava, lançaram-se sobre o flanco
da nossa vanguarda. Si esta houvesse frJqueado na pri
meira orpre a e cedido, provavelmente teriamo todos
sido devorados pelas chamma : mas, longe de recuar,
com um esfor.o del;perado atirou O' inimigos, parte no
pantana, parte sobre o eu terrivel auxiliar, o fogo, que
approximava- e l'apü.1o. A perda do inimigo devia então
ter ido grande: pelo menos o capitão Pisaflôres viu, pelas
abel'ta~ do vento nesse chaos de fumaça e de cham
mas, cavalleiros arra tando á carreira cadaveres ou
ferido.

Quanto á no"sa vanguarda, reunia-se a nó.5, depoi'
ue lias haver dado tempo com a sua dedicação tle cortar o
capim secco e tran portá-lo para longe,. e então. lia meio
tle nósoutros, essen homens extenuados a quem podiamos
chamar nossos salvadores, cahindo de cansaço e de dor,
com o I'Osto queimado, as guelas seccas e ardentes,
l)ermanecel~am largo tempo e tendidos no chão, sem voz
nem movimento. Tres dentl'e clle3 não se tornaram a le-

20 ,
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vantar, e muitos outros ficaram para sempre doentes e
valetudinarios.

Os paragua) os, tendo-se formado de novo depois do
incendio, occupavam uma collína donde nos dominanffi,
e o repouso que nos era tão necessario, tornava-se impos
sivel emquanto nos não desembaraça'semos delles. A nossa
artilharia constrangeu-os il buscar a vertente oppo ta. A
nolLe cahim; havia um lu.ar ma~ni{ko, cuja calma contra 
tava com os clarões sinistros de alguns restos de incendio
que erravam pela campiua. Quando os nossos clarins deram
então signal de descanso, os dos paraguayos respon
derão ao longe, como echo escarninbo ; pois tudo e D0'
atligurava insulto aos nb. sos soífrimento ; a fome apresen
tava-se-nos com todas a suas torturas; o triste preludio
della é um desfallecimento que anDiquila o valor e a VOD
tade ; falta "a-nos tudo, e'tavamos de tudo privados; mal
no podiamos dizer vestidos, officiaes e soldado : mas a
falLa de calcado era, em razão do 'babito, muiLo meno~

. sensivel a estes que áquelles, cujos pés estavam inchado
e a verterem sangue. Nessa. noite o vento Norte gela a
nos, expostos ao me mo tempo a um de ses orvalhos que
já nos tinha feito sotl'rer bastante, quando podiamo~ ainda
defender-nos sob algun tecidos de lã.

E tavamos todos de pé muito cedo como costúmavamos ;
mas o nosso guia continuava a mostrar-se irr~soluto, cha
mava o filho a frequentes colloquios, parecendo durante a
propria marcha querfr abandonar a direcção de léste ,; e
dava a entender que só a seguira até então para contoI'llat'
um pantano, Emfim, ele repente, tomou para 'nordé te.
Os paragll~YoS, pelo que pudemos conjecturar, ficaram
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desnorteado' com este ubito de via. Muitos dentre elles
'ubiram a galope a collina em que se achava o seu com,
mandante.

Afinal não tardou que soubessemos que, tinhamos tor
nado ao verdadeiro caminho: dahi a um quarto de legua
a havamo-no na margem e querda de uma volumosa tor
runte llue não era mai' que o rio das Cruzes, on te
riamo. chegado na vespera, a não 'er a excessiva e1'e
rencia do filho e o demasiado orgulho do pae.

Tivemos L1e parar, pois apezur de ser o rio va eavel,
a' ribanceiras eram tão e carpada que as cal' reta
não o podiam pa sal' em um trabalho preliminar ba
tante moroso, Os corpos da vanguarda e do cen~ro sahi
ram pois da f6rma, e, deixando a rectaguarda em linha,
tomeçaram a abril' rampa na margens: o batalhão de
yoluntarios desempenhou com muito vigor esse importante
trabalho (urgidos como e. tavamos pelos ininíigos), e um
dos seu officiaes, Jo~é :Maria Borges, de queol os oldado
go 'ta am por amor cio 'eu genio alegre no~ momento'
mais critico', bem mereceu L10 corpo L10 exercito nessa oc
casião ; folgamos em dar-lhe este testemunho de apreço.

Gr~ças a elIe e á sua gente a passagem tornou-se prac
ticavel ás duas hora da tarde. Estiveramos ahi em seria
perigo ao os olhos LIas paraguayos que teriam podido ata
car-nos com sobeja vantagem de um momento para outro.
Felizmente e contra toda a previsão, conservaram~se im
mo eis em ordem de marcha, promptos a seguir-nos, em
quallto alguns denLr0 alie:; procuravam um (Íll mais
úcim.a e outros mais abaixo para" ao approximarmo-noc,
pôrel1l fogo na planicie: são muito habeb, c.amo 1e
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sobejo osabiamos já, ne a manobra, que enLre eUe' chega
a constituir uma arte, com regras haseadas no conbeci
mento dos ventos e dos logare, arle aliás diabolica,
quando empregada como meio estrategico.

Provocavamo-los no entanto, e a espaços alguma da
nos a granadas ia cabir no meio delles. Só não podemo
explicar como se haviam desfeito da artilharia com que
teriam podido re ponder á nos a; cou a que apena faziam
com gritos e vaia".

Tinhamos enlTelanto ganho a outra margem do rio, c,
apenas ahi chegado', tivemos de tomar as nossas provi
dencias contra o incendio que nos precedêra e que já e
adeantava para nó . Anossa esquerda apoiou-se no bosque
que bordava o rio e cuja arvores felizmente eram
de natureza menos combu tivel, e, na ala direita que
tambem fizera alto, cortou-se e acamou- e o capim desta
vez com mais tempo, mais cuidado e mais ordem do que
o fizeramos até então. O incendio approximou- e e envol
veu-nos ainda com horriveis turbilhões de fumo; ma a
ehammas.já nos não oífenderam tanto; e tinhamos todos
de mais a mais o caudal á nossa disposição, onde iamo::>,
cobertos de suor, de pó e de cinza, beber e refrigerar
nos. Ex~inctas as chammas, as nossas peças limparam
a planicie dos paraguayos que ainda ahi se mostra
vam, e conservando sempre a mala á esquerda, con
seguimos avançar alguma c9usa para tomarmo' melhor
posição.

No dia seguinte, 17, o tempo estava nebuloso e frio, o
vento açoutava-nos com violentas lufadas, a marcha ·tor-

o nou-se peno a; tinhamos muitas vezes de costear a
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macéga incendiada que obrigava-no de tempo em tempos
a parar para limpar o chão. Além di 50 procuravamo
tarnbem alcançar algum bosque por entre o qual pas as
semo , não sem ob'taculo, pai encontravamos troncos
e páu ~eCC03 ainda de pé que os machado custavam a
cortar; ma viamo-no apertado' pela canHaria para
guaya na frent , nos tlanco' e na rectaguarda.

O commandanLe já não tinha paciencia; accu 'liva o
guia, aLirando obre elle 11 re'pon abilidade de toda as
demoras: mas como as .ua exprobrações eram ouvidas
com i1encio re peito'o, acabava por acalmar- e; a sua
natural bondad obr puja a tudo, e, com o tom concilia
dor de qnem solft'o um infortunio compartido: «Não nos
zanguemo', dizia; c tamos expiando a nos a faltas.»

Todo e e dia vagamos ao aca o. Lopo perdêra toda
a inicialiva como todo o conhecimento do terreno. O fi! ho
deixava transparecer crescente inquietação, sem proferir
palavra. fadiga do boi que puxavam a nO::.sa artilhal'ia
tornou-se ta.manha que não quizeram Ü' além, e deitaram
se no chão. Fizemos pois alto involuntariamente no meio
de um pequeno bosque onde apenas encontramos agua Íll-

ufficiente e má.
O paraguayos não deixaram de vir á noite acampar á

pouca distancia de nó , e o batalhão n. 21 que formava
ainda a 110 sa anguarda, teve para logo de ~u'tentar

contm elles um fogo de atiradores. Os seus cães (andam
sempre acompanhado' l)or uma malta desLes animae)
latiram horrivelmente a noite inteira,_ mal lhe podendo
responder os que traziamos, misero resto de ullla maLilha
disputada com dilliculdade Ú fome dos soldados. (U



- r8-

A18 começou com o dia abundante chuva, que, en 0

p,Lndo dentro em pouco as no sa minguadas roupa
gen ,dispoz-no tri temente para uma marcha que foi
ainda mais lenta do que todas quanta a precederam. A
agua não cahia continuamente com a me ma força mas
havia de tempo em tempo aguaceiros que para logo inun
davam o solo, de modo que a carretas ficavam pre..a e
retidas a cada hora no. ulcos que abriam. Era e'pe 
taculo digno de compaixão vêr o grupo do infelizes
doentes ]ue era preci o pôr no chão debaixo de huvil
torrencial e no meio dos rapidos regato que ella for
mava.

Tivemos dahi a instantes de atravessar um brejo muito
exten o, e, durante a no a lenta progre ão, os para
guayos que se haviam assenhoreado de todas a eminen
cias circumvisinhas, atiraram de continuo obre nós, mil
sem grande exito. A suas propria de carga de pelotão
não nos causavam maior damno tlue os l'llido. o clamú
res e os hurrah que os acompanhavam. Por vezes che
garam-no aos ouvidos sarca mos atirado ao lia o
infortunio: «Venham bu cal' ono 50 gado, e fartem- e I })
Algumas balas apontada. por homens avido de vingança
puniram taes. ironias.

Succedia qua i todo o dias que o sol, fcaco de
manhã apoz noites gla ines, abria depois com ardor
sulIocante, variação perenne que acabava de. arl'l1inar
a saude de todos. Ainda ne. ~e dia e?pes as nuvens,
accumulando-se para oéste, trouxeram cêuo novo di
luvio e converteram em caudalosa torrente uma ribeira
já de si mesmo volumosa, que Lopes não nos indirára e
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que obrigou-no a terceira parada tão cruel como as an
terior s. Mordamo de (rio, e.5tavllmo~ em jejum e mal
tivemo (ogo á III ia-noite depois ue accumularmos muita
lenha yerde que consumia-se quasi sem chammas.

ojento e pectaculo r velou-nos l1e se lagar quanto a
(orne era medonha nos no ~os soldado . Ia carnear- e um
boi can aao e qua i moribundo: ao redor já estava um
circulo formado, e perando cada qual com allxiedade que
jorras e o sangue, uns para aparei-lo em algum vaso e le
vá-lo, outros para bebê-lo ahi me~mo ; e, uo momenlo es
perado, alirararn- e todos a elie, os mai ddantes á porfia
com o mais prox.imos. As im succedia quotidianamente.
O carniceiro mal tinha tempo de cortar o animal, e era
qua i nece ario arrancar os quarto du mãos uos sol
dado~, para levá-los ao lagar da uistl'ibuição. O' re~to~, a
exlr midades, a entranha~, o proprio couro) tudo era
partido, de pedaçado alli lllesmo e para logo devorado,
mal assado ou co~ido, repugnante pa to de que não
podia deixar de provir alguma epidemia.

Ia manhã do dia 19, omajor Borge começou a lilll.ar
01H'0 a caudalosa ribeira, tornada em rio e lreito mas pro

fundo, uma como poule coliocada ás pres a que expe
rimentada não apre entou olidez ba:stante, por ser obra
de trabalhadore aiuda mais enfraqueciclob pela fom que
de provido de ferramenta: julgou-se necessario reforçá-la
com um enOI'me lronco de arueira que e encontrou não
longe dahi. Só então a artilharia pôde pa sal' em acci
dente. III cano uniro a egllia; tínhamos queimado
os outro durante a noite para alimentar os fogo~ que nos
garantiam de completo entorpecimeno; e esse mesmo '6
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fôra poupado por ser indispen avel ao tramsporte dos
nossos feridos de uma para outra margem do rio.

A margem a que chegavamos estava inundada, e o:;
desgraçados invalidas ainda ahi foram varias vezes
atirados dentro d'agua e levantados em braços para se
rem postos em liLeiras ou em cacolels. * As mulheres
que acompanhavam o exercito, contadas na cabeça da
ponte em numero de setenta e uma, esta.vam a pé, com
excepção de duas montadas em burros; iam quasi todas
carregadas eom creanças de peito ou pouco mais velhas.
Uma dellas passava por haver procedido como heroiua;
apontavam-na; um paraguayo encarniçtl\ a-se contra ella
para arran,'ar-lhe o filho que tinha nos braço:;, apanhou
de um salto uma espada cahida no chão e matou alli
mesmo o assaltante. Outra mais infortunada, tivera o filho
recemnascido despedaçado ao meio por um inimigo que
lho agarrára pelas pernas.. Tinham todas impre o 110

semblante o estygma do soífrimento e da mais extrema
miseria. Algumas vinham ainda eal'l'egadas CQm os 0 .. 

jectos provenientes do saque, mantos, ponches, pesadas
espadas paraguayas, bayonetas e revolver::;.

Cahira a noite: achavamo-nos apenas em frente do
nosso acampamen,to da "espera: mas era muito para I1ÓS

ter atravessado o rio. .

• Este meio de conducção, muito empregado nas guerras d'Argelia
pelos fl'ancezes, prestou bous serviços á expedição de Matto Grosso.



CAPITULO Jtr

Lopei;, a quem viramos algum tempo perturbado a
ponlo da duvidar de si propl'io, acabava emfim de reco
nhecer onde e:stava e de orientar-se. O mysterio tlaquel\as
parag ns ui sipara- e de subilo para elle á vista de um
cUllIe distanle. .Mostrou-no-lo, e garantiu-nos de que uahi
a dous dias eslaríamos na sua e~tancia : «De lá avi la-se)
di 'se e11 , aquel\e cabeço que e tão cndo.»

Tal nova reanimou aos mais fracos, aos mais desani
mado . Chegando á estancia do Jardim a 21, poderiamos
pelo dia 25 entrar em Nioac antes dos paraguayo , e
preservar .esta povoaç.ào de novo saque com nma marcha
realisatla em ouze dias em vez tle quinze.

Tinhamo' eles i'arle muito proximo de nós o termo das
nossas des cnturas, quando outra no a, mais terrivel qqe
as passadas desditas, veio aggravar as nos~as circumstau
cia::. muito além das mais lugubres previsões: de

21
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improvi o correu por todo o acampamento o boato de
que tínhamos nelle o cholera morbus.

Os doutores Quintana e Gesteira tinham revelado o
seu apparecimento ao commandante, hayia algun dia ;
e depoís um indio terena, recebido na e.nfermaria de
BeBa Vista, morrêra delle no espaço de um dia: suppu
zera-se que talvez não passasse de caso e pOl'adico ; e,
fosse como fosse, fora o facto con ervado em segredo;
pois nada.se podia fazer, por faILar tudo para a precau
ções que deviam er tomadas. Algumas fogueiras. as maio
res que era passivei formar, tinham-se aecendido em to
dos os pousas: os soldados suppuzeram que não passavam
de simples meio de pUI'ificar o ar uos pantanos ; em ver
dade o ilencio era então o melhor preservativo contra a
propagação da molestia. Mas no dia 18 o mysterio não
podia perdurar por mais tempo; tres soldados foram
ata?ados pela epidemia com todos o yinplomas mui'
graves, e para logo o no o dous mcuico , que tinham
assistido á primeira invasão do cholera no Rio de Janeiro,
julgaram que lhes corria o dever de não occulLm' mai a
verdade.

Fora no entanto necessario pôr-nos a aminho, ma
alguns soldados, ao marcharem, viram-se ubitamente
presa de mal-estar e de yncope : foi o que ba tau para
lançar o susto e a c.onfusão nas fileira . já se não anlll

çava. Os tres homens, atacados precedentemente, sueCllm
biram. Dentro em pouco a carreta que no restava e um
carro de munições que se lhe addicionou, ficaram cheio
de doentes, cujos gemidos apressavam por toua a parte a
manifestação ~a epidemia.
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E e dia fWIe lo teve uma tarde e uma noite como era
dado e peral'. o dia 20 de manhã, o tempo, chuvúso a
principio, clareou, e o 01 tornou-se dentro embreve
abra ador : o animaes andavam por is o ainda menos, os
homens não faziam mais do que arrasLar- e, com a morte
debaixo do olho e no coração.

O paraguayos tinham re tabelecido a ponte e passado.
Já e tavam em nossa frente, e logo que o calor do dia
di'sipou o orvalho e seccou o mato, puzeram-lhe fogo
com exito tamanho que a columna, a não ser um bosque
de pindabybas felizmente provido de agua, seria victima
do incendio. Lopes apenas teve tempo de p.or-nos ne se
abrigo; o coron I deu ordem para que abi acampasseinos :
atacado ne'sa propria po ição, defendemo-la como se
defende o derradeiro refugio. '0 tiro das nossas peças
obrigou afinal o inimigo a retirar.

Ma em redor de nós tudo era fumo, treva e vapore
Ul:dentes: um do nossos oldados cahiu morto aspby
xiado. Outro que, cego no meio de um turbilbão, confun
clira-se com os paraguayos, sabia dentre eBes e tomou
para nó , sem ter sido reconhecido, graças á escuridão.

O cholera f z ne se dia nove victimas: mais do duplo
desLe numero fOJ aLacado, e entre eBes o chefe dos tere
na , Franci co da Cbaga~, a quem o cus tinham trazido
moribundo em uma rede. O de graçados indios esta
vam no auge do terror: mas já e não podiam separar
ela columna, pari so que a plani ie e tava toda occupada
por um inimigo que, quando os apanhava, não deixava
de dar-lhes a morte no meio dos mai horrivei suppli
cios.
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A que cau a poderiamos attribuir os a invasão do
cholera, ou para melhor dizer, a que cau a não a pode
riamos attribuil'? Seria a carne corrupta com que eramo
obrigados a su tentar-nos? seria a fome tanta vez suppor
tada quando o nojo ,encia a nece idade? seria o ardor
intoleravel dos incendio que no~ queimava o angue, ou
o ell"Yenenamento por meio de todas as substancias
vegetae que devoravamos, grelos, fl'Ucto~ verdes e
putrefactos? seria principalmente a insalubridade do ar,
viciado pela agua estagnada emcima de del.rictos de
plantas, em todas as lagôas, em todos o lameiros e em
todos os brejo , que são innumeros naquella região?

Alguns acreditavam que a enfermidade podia ter vindo
dos proprios inimigos. O paraguayos devem por certo
ter soffrido della, postoque nunca houYe~ em pas ado
pelas mesmas privações que nós. Reforço mandados do
seu exercito do sul, que era dizimado pelo flagello)
poderiam lê-lo trazido com igo. Uma ra ão que no
levaria a acreditar que eUe eslava com ós inimigos, era a
frouxidão dos seus ataques já para o fim, postoque sempre
frequentes: entretanto o numero do Semanario de As
sumpção que vae annexo á nossa narrativa, não faz,
como se ha de ver, menção alguma da epidemia nos seus
acampamentos.

Cabiu á tarile chm a abundante que veio aggravar
todos os nossos sotfrimentos. Os cholericos accumulados
juncto da pequena barraca dos medicos, ao ar livre e sem
abrigo, receberam nos corpos algidos os aguaceiros que
succediam-se com intervallos. Esse grupo de infelizes era
dó vê-lo, em agitação sem termo, rasgando os andrajos
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com que t nlavam cobri-los, rolando uns sobre os outros,
a torcerem-se com caimbras. De in tante a instante
erguiam-se dentre elles vo iferações, bramido', que se
confundiam em um ó grito articulad~: Agua I _

Os medicas não tinham recursos; os enfermeiros, a
principio zeloso e actiYo~, tinham de animado deante do
numero empr ere cente do doente', e, apezar da ordem
que prohibira como fatal o uso da agua, davam-na para
sati'fazer um in tante ao meno aos moribundo : a is~ó

limitavam- e todos o. cuidado .
Nem porisso deixamo de pôr-nos em marcha na

manhã do dia .:..1. A galéra e o carro que levayam mai
do dobro da carga ordinaria, deixavam pender para lodos
o lados braço, perna , cabeça que já pertenciam á
morte. Os carro manchego, o armões da artilharia
estavam tambem atulhados de infelizes recentemente ata
cados e já expirantes.

lUa , apenas a macéga perdeu a humidade, o odio~o

meio de guerra do paraguayos foi ainda posto em prac
Lica contra nó , e, cerca de um íjUarto de legua do nosso
ultimo pou o, o incendio impellido por fresca aragem pa
receu por' um momento não poder deixar de envolver-nos
no proprio sitio em que haviamos parado, e onde
todo õzelo de Lopes seria improficuo: só uma mudança
do vento desviou e se furacão acceso. Continuamos o
nosso lugubre de filar: mas não tinhamos andado meia
legua quando os ])ois da arlilharia afrouxaram, por
não terem bebido agua desde o acampamento do dia 19.

Estavamos felizmente em terreno cujo capim escapára
ao fogo des a manhã, provavelmente em razão da mesma
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mudança da corrente de ar que no salvára. Era uma ex
tensa e planada que le'i antava- e de improvi. o de uma

-depressão de terreno onde corre um minguado regato.
Outro plano um tanto mais elevado e voltado para o ui
ligava-se a um campo dilatado, o me. mo que Lopes em
uma incursão anterior denominára « Campo da Cl'llze »
e no fundo do qual estavã. o no o ponLo de orientação, o
morro da 1\'1argarida. O perfil de e pico é um tanLo no
tavel pela sua gracio a regularidade: já o tinhamos avi 
tado uma yez de Bella Vi ta, e 'audamo-Io então amo a
um amigo.

Si tal foi a nossa impressão, a de Lope devia er e foi
ainda mais 'viva: via-se justificado aos seus proprio
olhos, àpoz incertezas cl'lleis. A alegria restituiu-lhe Loda
a vivacidade da sua primeira juventude; novo incendio
ne~se momento erguia-se na planicie ; vimo-lo correr pam
lá, com-um facho na mão, para combatê-lo, dizia elle,
com as mesmas armas, tirando-lhe o seu alimento; e con-
egwu-o passando por entre cavalleiro paragua -os e. pa

Ihados por todo o campo e que qua i o apanbaTam.
E tava outra vez lotalmente enbor de si, liv~'e de

toda a responsabilidade que pesára sobre si; e quando
lhe observamos quanto era preci o que elle se poupa-'e,
re pondia que ninguem podia ir de encontro á vontade de
Deus, que tudo devia-se pôr nas mãos de Deus, tanto lllais
(luanto dizia-lhe o coração que tocavamos ao termo da
nossas provaçõe. « Quanto ao mais, accre centava, sai
bamos morrer: os que sobreviverem contarão o que fi
zemos. »

A marcha do dia 22 não pôde exceder de tres quarlos
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de legua, pórque dependiamos completamente dos bois
que puxavam os nossos canhõe, e ainda na ve pera o
gado não ti rera quasi o que beber, porisso que atenue
fio d'agua da fonte, perto da qual acampamos, mal che
C7ára para con uma dos homens.

Fizemo alto involuntariamente jUllcto de um terreno
alagadiço cujo pasto era excellente para restituir alguma
forças ao no so animae., e ahi ficamos apoiado~ a
um bo~que que felizmente e tendia- e até um ribeirão
denominado Prata, primeiro ailluente ui do rio Miranda;
cou a que soubemo por Lope3. Approxima, amo-nos
desse caudal, alvo de tantos almejos I

Uma vez chegados a esse ponto, o coronel não en
xergou mais ob taculo em participar para ioac a no sa
approximação, e, com a no sa, a do inimigo. A commu
nicação estava livre pelo bosque' do Prata que pérde- e
no ue Miranua de modo a tornar egura a passagem; e co
lheu para e sa commis 'ão dous homen di po to', afJeitos
á vida do mato, caçadores e practicos naquella paragens.

O escripto de que foram portadores era dirigido ao
coronel honorario qUe commandava o deposito e redigido
em francez para escapar pelo meno á primeiras proba
bilidades de ser divulgado; dizia em substancia que a
columna puzera- e em retirada, que chegaria provavel
mente a r ioac antes do inimigo, mas que convinha em
todo o caso mandar t~'ansportar para outra. part~ e depo-
itar 0_mai depressa que fos e passivei em lagar ge

gmo a munições, o viveres, os archivos e alguns
objectos pertencentes aos officiaes; que cumpria princi
palmente que toda a força de que pudessem dispôr, fo~~e,
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sol.> o mando do capitão Martinho, emboscar-se na mata
do Nioac e ahi detivesse o inimigo, si se mostrasse.

Estes mensageiros chegaram lia dia 24 á colonia de
Miranda; ahi encontraram os mercadores que haviam
regressado com a sua costumada lentidão, tendo achado
ainda cheias pelas chuvas as grandes torrentes que o iti
nerario pelo caminho ela estancia do Jardim fizel'a com
que evitassemos. Os nossos co'rreios, deixando e se com
boio atraz de si, chegaram a Nioac no dia 27 com os of
ficios do commandante e. a nova do que tinham visto
com os proprios olhos em o nosso acampamento, não
esquecendo todos os máus boatos, de que os mercadores
não quizeram deixar de tornar-se échos em caminho.

Voltemos, porém, ao corpo de exercito : avançamo~ no
dia 23 perto de legua e meia, e~forço consideravel, pois
os nossos soldados validos estavam então quasi todos em
pregados no serviço das padiolas de doentes; dentre os
proprios carregadores, muitos, salteados subitamente pela
moles tia .em caminho, cpncorrião para augmento de
carga, em vez de auxilio.

O continuo estrebuchar dos agonisantes tornava
horrivelmente penosa a tarefa, sob o peso da qual a
nos a gente fatigada punha-se tambem de repente, como á
porfia com os cholericos, a sultar -gritos selvagens cle im
paciencia, ameaçando atirar com tudo fóra e tudo aban
donar. Apenas pequeno nnmero de padiolas occupada por
officiaes tinha aspecto de triste clecencia: recorllamo
nos ter em uma deltas visto o bello semblante resignado
do alferes Guerra, moço exemplar, filho unico de uma
viuva que. não devia tornar mais a vê-lo.
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Nes e dia ainda o incendio repetiu-se, e precedido de
um ataque de atiradores; foram répellidos por alguns dos
nos os e o fogo ce ou lambem: mas o outro inimigo, o
cholera, o inimigo occulto, dobrou os golpes com que nos
feria; a ninguem perdoava. Uma familia inteira, pae, mãe
e filho pequenino, morreram junctos no mesmo dia como
. i fo em fulminado. Outra creança de peito pereceu de
inanição, tendo pa~ ado da mãe moribunda para o ma
rido, e de te para os camaradas do mesmo batalhão, elles
tambem sem alimento algum.

Soube- e mais que dou dos nos o soldados tinham
enlouquecido, e a sim expli"avam- e grilos pungentes
que misturavam a suas notas agudas a todos os rumores
que habitualmente nos allligiam, queixas, furores, deses
peração. Outro mal começou, as deserções. Vinte quatro
soldados da linha de vanguarda do acampamento desappa
receram. Nada mais tinham no entanto a esperar que a
morte pela fome ou da mãos do inimigo. Fosse como
fo ~e, de' e dia em deante, não houve um Ó cerradó ou
mato ónde se não esconde'se algum fugitiv . O' nossos
inL!io guaycurú deixaram-n03; o temor da sorte que os
aguardava, si os paraguayos os apanhassem, já não podia
detê-lo .

Taes eram os ia idente' que e davam no meio de nó .
Entretanto o espirito em geral da corporação de officiae
con ervou-se calmo, postoque tambem elles estivessem já
dizimados. Procuravam-se Ull aos outros, reuniam- e,
trocavam palavras de benevolencia e de bom con elho.
Semelhante tranquillidadc era muito natural em homens

•de temperamento feliz, como José Tllomaz Gonçah e ,
22
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Pisaflôres e Marques d~ Cruz, ou em characteres excep
cionalmente energicos oomo Lago, Catão e Jo é Rufino;
ma,; a mesma attitude impa sivel not tva-se em outl'O
aiuda menos robustamente organi ado ; no tenente-coronel
Juvencio tomava certo a pecto de melancholia ao recor
dar-se da familia. O commandante fechára-se em sua

. dignidade e sentimento do dever: aproximava- e a hora
em que disso devia dar-nos prova incoute tavel.

Na manhã do dia 24 uma chuva torrencial e contínua
começou a cahir, e não tardou que tl'an forma se em um
lamaçal o solo argiloso em que tinhamo acampado. O
vento frio e penetrante atirava sobre nós avalanges de
agua. Nem por isso Pisatlôres, o bravo rio-granden e,
deixou de sahir á frente de cem homens, para ir a um
quarto de legua na margem do ,Prata abrir uma picada
em um sitio ,indicado por Lopes. E ta obra que foi rapida
mente executada, deu além disso opportunidade aos ti'a
balhadores para descobrirem no bosque palmitos em
profu ão; recurso inesperado que resolveu o comman
dante, estando tambem ahi o solo mais secco, a ir as en
tal' nLlVO acampamento. Entretanto não pudemo co
meçar a transportar-nos para e se ponto antes das cinco
horas da tarde; e o que foi essa mudança só póde ser
exprimido pela palavra de 'olação. O paraguayos, ob er
vando-nos ue muito perto, assalta am-no co vaias e
tiros de espingarda a que respondiamo como podiamos.
O mais cruel, porém, foi, ao atravessarmos um largo
charco, o banho glacial em que ficamos mergulhado até
á cintura. Não se conservavam a fileiras: nem siquer
enxergavamo-nos uns aos'outros. A'lillla escuridão com-
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pacta que obre iera, uccedell a noite em intervallo,
uma des as noites propicias aos desastres e aos crimes;
mai' de um doente' ahi foi affogado pelos que os
carregavam.

A' oifo hora o grosso da columna havia passado e
acampava; ás dez, a rectaguarda foi occupar o seu lagar.
Pela noite adeante foram chegando os que tinham ficado
atraz, o onductores de carreta que haviam-se atolado,
e até choleri o que tinham con eguido pôr- e de pé,
depois de precipitado das padiolas abaixo.

Pas ara-se ahi no entanto uma cena em que o e'pirito
folga em repou -ar: entre e a padiolas onde estavam
deitado o oldados, uma houve que a quéda de um dos
carregadore ia arra tal' ao charco, pre tando-se tal ez
a este acaso que os livrava da carga os outros tres já
vencido pelo cansaço, quando quarto apoio, o hombro de
um olicial, appresentou-se para alvar o infeliz que ia
morrer: o alferes ClimacQ dos Sanctos Souza que pra
cU ou e te acto de charidosa dedicação, teve em premio
unanime approvação.

E tavamos acampad~ em terreno menos lodacento;
ma ahi e tivemo largo tempo em que o fogo pude e
ateiar-se á lenha encharcada de agua que traziam: feliz·
mente a madeira era re ino a. Com que jubilo foram sau
dada as primeiras chamma ! Um lagar juncto desses
fogos tornava- e objecto de cobiça: todo nô entanto'
ião sendo por fim admittido , sãos e doente de en alta:
dou cholerico chegaram a morrer ahi. Arredaram- c
o cadavere ; eram heranças a receber, lagares de
calor. Trouxeram logo palmito ; pois os mais ageis,

1
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quando sentiram-se um tanto mais aquecidos, correram a
pedi-los aos trabalhadore do capitão Pi afiôre . Oalimento
estava prompto dentru em pouco emcima de brazas fi::> meio
da cinza, e cada qual teve mais ou menos o seu quinhão:
os habitos hospitaleiros da mesa brazileira não foram
nunca desmentidos, nem ahi nem em outros logares, nas
mais terriveis conjilllctura .



CAPITULO IV

A picada ~lue acabava de abrir o capitão Pi aflôres,
dera já pa sagem ao nosso guia que, vendo-se afinal nas
divi as das terra que dependiam da sua propriedade, ·da
estancia de que tanto gpsLava ede que faliava tanta vezes,
não pudera resi til' ao desejo de entrar nella ornai
depres a possivel, e para lá se dirigiu com o filho e os

\

refugiados do Paraguay. A largura da picada era suffi-
ciente para passarem homens, não a nossas carreta e as
nossas peças, e tinha-se ainda de melhorar as rampas
enlameadas do rio, cousa que requeria tempo, no estado
de fraqueza em que nos punham a moles tia e a fome.

Só ás dez horas da manhã do dia:.5 começamos a
nos mover para alcançarmos a margem direita do
Prata: tinhamos mandado occupar abi uma emi
nencia que domina todos os arredores. O transporte
devia ser extremamente lenLo: como não ser assim? O
numero de padiolas que era preciso fazer atravessar o
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ribeirão era de oitenta e eis, occupando cada uma oito ho
mens que se revesavam ; todo além disso de má vontade
e desfillimados, mostrando os mais recalcitrante o pés
estrepados e cobertos de angue: os officiae , com a e pada
em punho, exigiam o cumprimento desse dever, tanto
mais penoso quanto se não podia esperar del1e o menor
resultado benefico, porisso que tod03 o doentes e'tavam
como de antemão condemnados, sacrificando- e assim por
amor de moribunefos quanto resLava de aucle e futuro no
corpo de exercito. Tinhamos perdido muito mais de cem
homens desde a invasão da epidemia, e acabavam ainda
de ser enterrados uns vinte com o tenente Querra no
acampamento que deixavamos.

A's duas horas da tarde, á custa de trabalho, tudo
estava na margem direita: o nosso ultimo carro foi quei
mado e os bois mortos para ~erem comidos. Durante toda
a tarde os casos de epidemia mulLiplicaram-~e a ponto de
ser impossivel conceber como haviamos de avançar. Uma
tentativa de preparação de novas padiola que viram fazer
por ordem do commandante, levou ao dese pero o des
contentamento dos soldados que nisso enxergavam apenas
augmento de carga e de fadiga. Chegou-se a pre"enlir que
entre elles surgia a idéa de geral debandada: « Lançan
do-nos todos no mato, diziam alguns, havemos de chegar
a Nioac, e ao menos deixaremos de ser escravos de
gente a morrer, pela mór parte enfurecida. »

Entretanto os inimigos tinham vindo occupar o nosso
ulLimo acampamento e mandaram sahir contra nós uma
linha de atiradores, que apenas mostrou-se para dissi
par-se .deante de duas companhias nossas. Entãa, oomo
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não estavamos em e tado de poder persegui-los, puze
ram-se mui tranquillamente a revolver todos os cantos do
no o ultimo pau o; deram co montículos recentemente
cavados, c tornando a abrir as covas, deltas tiraram os
cada ere e o de pojaram para apoderai em- e de al
gun mi eravei andrajo~ que depoi di. putavam vio
lentamente un~ ao::. outro ; alguns até apres aram- e
em ve ti-lo . O binocuIo mo trava-nos di tinclamcnte esse
revoltante e pectaculo, que punha-no e tupefactos com
i fôm incrivel miragem, quando uma das nossas gra

nadas, sahida da peça de Napoleão Freire, que fizera
pontaria nelles emquanto estavam em grande numero no
meio das epulturas, foi estourar-lhe exactamente obre
as cabeça, matando alguns, precipitando outros nas
covas, di per ando o resto e limpando o lagar da sua
presença. Tão justa represalia derramou algUll1a ani
mação no acampamento até ao PÔI' do 01 de e tri le
dia.

A' noite mandou-nos chamar o coronel Camisão. Ti
vera arias conferencias com os commandanles do corpo ;
parecia profundamente impres ionado. Fallou no entanto
sem excitação da fatalidade que e prendêru aos movi
menLo ua columna, e repeliu aria veze o que entia
sinceramente na alma, que para um chefe a morte era
pr f~rh el ao e peclaculo que tinha sob os olhos havia
algum lempo. Queixou- e em lermos m derado , não já
no tom acerbo com que o fizera anteriormente, da escolha
do caminho que lhe tinham feito tomar. « E Nioac? c '
clama a. E os nossos doentes I Preferia estar no lagar de
um dos que morreram I ... » conheciamos bem que aiuda
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tinha alguma cousa que dizer-nos: mas retiramo-nos sem
que elle e abri se comno coo

A's dez horas da 'noite vieram chamar-no segunda vez
de sua parte no couro que compartiamos com o tenente
coronel Juvencio : fomos ambos ter com elle. Estava em
conferencia com o major Borge e o capitão Lago excogi
tando meios de tran portar os novos doenles, collocando-os
em metades de como presos pela beiras á gui a de
cacolets, e pondo-os nas mula, que carregavam o
nosso cartuchame: cousa imprarticavel, quando mai' 11;10

fosse, pelo accrescimo de carga que assim recahir'ia obre
os soldados, já fatigados. Su tentou no ôlltanto es~a iJéa
com insistencia contra a opinião de todo : separamo-no
ainda sem conhecer-lhe o fundo do pen amento.

Emfim cerca de meia noite, convocou de novo os COIl1

mandantes e os medicos. Acabava de tomar uma resoluçfto
suprema, que discutira cam igo mesmo no dias prece
dentes como recurso extremo, e cuja idéa Yiera em
duvida a todos os espiritos como se appre entára ao eu,
sem que pessoa alguma ou asse exprimi-la,

Depois de expôr em pouca pal~vra o e tado das
cousas, a urgencia de uma marcha precipitada, sem a
qual estavam todos perdidos, e a impos ibilidade, agora
bem verificada e geralmente reconhecida, de levarmos mai
longe os doentes, decla:rou aos commandanle que, sub a
sua responsabilidade e pela lei de rigor que lhe impunha
esse dever, os cholericos, com excepção dos convalescen
tes, iam ser abandonados nesse mesmo pouso I

Nenhuma voz se levantou contra esta resolução cuja



gravidade tomava inteira e generosamente a si: tongo si
lencio accolheu a ordem, e con agrou-a.

Os medicos foram no entanto convidados pelo coronel
a al~resentar a observações que porventura lhes inspi
ras"em as obrigttções da sua profissão.

O doutor GesLeira, depois de algum~ reflexão, disse
que não podia approvar nem tIesapprovar semelhante
pas o, que o seu juramento de medico por um lado e
por ouLro a sua consciencia de funccionario publico juncto
á expedição parecia m-Ihe e tal' no caso vertente em
comple~a contradicção, e que con eguintemente Yia- e

•reduzido ao silencio.
O commandante então, como fóra de si, ordenou que

fo em immediatamente á luz de archote, abrir uma
clareira no bo que \"i inbo para Lransportarem-se para ahi
e ahi ficarem os cholel'icos .

. Ordem terrivel tIe dar, terrivel de executar, e que no
entanto (forçoso é dizê-lo) não dispertou tlissentimenLo
algum, cen ura alguma! Os ~oldados puzeram-se immedia
tamente a fazer os lugubl'es aprestos, como si obedecessem
a uma ordem habitual;. e depois, (tão facilmente desap
parece a moralidade sob a pressão tia necessidade!)
collucaram no bo que, com a espontaneidade do egoismo,
todos esses conc1emnados innocente:s, os desgraçados
enfermos; muitos, compánheiros de longo tempo, alguns,
amigos provados por perigos COll1l11UllS.

E, cousa que parecerá extraordinaria, os proprios
cholericos, logo e sem que fosse necessal'Ío recorref a
subterfugios, acceíL.aram com resignação este ultimo golpe
da sorte. Contribuiam por certo para a indilferença delles

23
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as dôres da horrivel enfermidade, talvez tambem a idea
do repouso substituído ás tortura dos olavanca. da
marcha, mas principalmente es e facil desprendimento da
,-ida que é proprio .dos brazileiros e que os torna depres a
excellentes soldados. Oque todos pediam apenas, era que
lhes deixassem agua que beber.

Sob tantas impressões funestas reuníramo-uos ao redor
da barraca ~o tenente-coronel Juyencio ,. o. eus gemülo
para lá chamaram a aLtenção de todo : a mole tia
acabava de alaca-Io tambem. Já não era pos ivel reconlle
cê-lo, estava com a voz uemudada, e illi Lra. Correr ú
barraca do_ medicos foi o nosso primeiro mo'imento, e
della voltavamos quando ou imos juncto de nós uma deto
nação, seguida de muitos tiros das enLinella illimiga.
Era o soldado de plantão do quartel-general tIue se hayia
suicidado ; medonhas caimbras linham-se apoderado tleUe
subitamente: acabava de libertar- e della .

Todos estes rumores tinham-se produzido sem que o
tenente-coronel mostrasse percebê-los ou de ejas. e couhe
cel'-lhes a causa. A sua agitação tomára pouco a pouco o
character de hallucinação phrenelica. Nós me mo 4118

ficavamos perto deHe, cahindo de can aço, exhau to eom
tantos abalados, não podiamos combater Ullla como mo
dorra pejada de visões de desalento e morticinio.

A mudança das viclimas durára toda a noite, até
aos primeiros albores do dia. Foi nesse momento angus
tioso do abandono desses infelizes que o velho guia
Lopes, que na vespera voltára da excur:;ão ás suas
terras e que já tinha dito que o filho e tava doente,
veio annuncíar-nos a sua morte. Estava com a voz
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tremula, mas a altitude Ci:l J 1. \< •.le filho m rl'eu,
cUs e depois ao coronel, e desejo levar o seu corpo
para o primeiro sitio das minhas terras onde possa en
terrá-Io: é um pequeno favor que peço para elle e para
mim; a sua vida, as 'im como a minha, pertencia á
expedição. Deus, que é Senhor, salvou-o muitas vezes
das mãos dos homens para hoje torná-lo. »

Tuelo se entenebrecia a cada momento e por toda a
parte em torno de nós. Nada era mais digno de inspirar
sympathia e compaixão que oaspecto do coronel depois da
ordem que dera e que era cumprida emquanto começava
mos a marchar; pezar, remorso, fraqueza de animo em
aJ.3reciar as razões pró e contra que o tinham feito obrar
e que elIe queria ainda pesar, no momento em que já fi~

zera pa sal' a sua decisão ao dominio dos factos; sob ta
manho e,forço estava palliClo como' um espectro, parando
apezar seu para escutar.

Por mais ilenciosos e tristes que fossem os prepara
tivos, não foi sem gritos, sem rumores estranhos ao ouvido
e cuja causa assombrava a rusão; que omomento da rea-,
lisaçào chegou: foi para todos nó insupportavel. Deixa
vamos ao inimigo mais de cento e trinta infelizes sob a
protecção de um simples appello ásua generosidade nestas
palavras traçadas em leLtra grande sobre um cartaz pre
gado a um tronco de arvore: « Compaixão para os cho
lericos ! »

Pouco tempo depois de nos partírmos, e já fóra do al
cance da vista, estrepito de nutrida descarga de fuzilaria
veio ferir a todos os nossos corações; e que clamores

.' \
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inonveIs não ouvimos então I tínhamos medo de olhar
uns para os putros.

Parece, conforme o que nos referiu mais tarde um
desses miseros abandon~dos. milagrosamente salvo, que
muitos doentes· (elle não sabia bem si houvem, ou não,
geral morticínio), que muitos des es infortW1aclos levanta
ram-se convulsivamente, e, renuindo todas as suas forças,
puzeram-se a correr em no so encalço: mas nenhum
pôde alcançar-no , ou fosse por fraqueza, ou [o se por
perseguição do inimigo . A nossa columna entretanto tinha
por si mesma demorado a marcha, instillctivamente, como
si quizera esperar.

Já os nossos armões estavam atulhados de novos en
fermos de envolta com os convalescentes; o corpo de
exercito, tomado de sombria desesperação, tinha apezar
do seu cansaço, desde que estugára opasso, vancido talvez
duas leguas. A necessidade de repouso fê-lo parar ámar
gem de uma ribeira que atravessa as dependencias da es
tancia do Jardim.

O filho de Lopes, carregado até ahi emcima de um
reparo de peça, e escoltado pelos seus antigos compa
nheiros de captiveiro no Paraguay, foi enterrado na mar
gem direita. O pae que conservara-se álgwna distancia

. lia cova emquanto a abriam, como lhe viessem ~izer que
o solo estava muito humido e até encharcado: « Agora,
que importa? respondeu; restituam á terra o que lhe
pertence. »

Veio pouco depois collocar-se-nos ao lado, pallido e
como extenuado de cansaco, mas todavia dominando-se.
Sob os nos os olhos dilatava-se a sua iUlmensa Pl'~l !'ie-
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dade, da qual mostrou-nos varias pontos para elle consa~

grados pela' recordações da vida tranquilla que, n' ella vi~

vêra. Ali, ao longe, as sua vaccas de leite iam beber a
agua do solo nitro o. De outro lado, ogado, palIte do qual
era meio elvagem, encontrava excellente pa tagem que o
detinha ou fazia voltar dentro em breve. Outros sitias des
pertavam nelle a imagem de alguma scena patriarchal:
e tava com uma expan ão febril que não podia reprimir.

Quando o deixamo, já inquieto por amor delle, tí

nhamos pres a em ir ter com o tenente-coronel Juvencio :
"imo que nada mais e podia esperar do e tado em qlle
estava, como de sobejo o uspeitavamo'; e indo referi-lo
ao commalldante, foi com certo pavor rp.le orimos tambem
atacado por sua vez. Deitado de costas no' chão, com o
chapéu obre o rosto, apenas lerantou-se e descobriu-se
para fallar-no., reputamo-lo perdido: os signaes do cho
lera estavam nelle impressos. Conservava entretanto uma
calma que a cOllju'nctura tOl'llava admir~vel.

« E eu tambem, di se, vou morrer; não podia ser
sinão a im: mas alvei a expedição, o senhor bem abe'
o senhor di-lo-ha. })

Qllando continuamos a marchar, não tentou siquer
montar a cavaHo ; carregaram-no para um armão onde
foi accommodado ao lado do tenente Sylvio já agollisante,
cadaveres ambos juncto um do outro. A. impassibilidade

. do coronel era completa, mãos cruzadas emcÍllla do peito,
chapéu emcima do' olhos para furíar- e ao raio do sol
de lumbrante que alumiava esta sceDa merencoria. Como
Juvencio se queixas,e tambem de tão excessiva claridade,
cmT~mos para o meio dos uos 'os em busca de um chapéu
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de sol que iamos aberto: não pudemos reler Ulil grito
de dor ao reconhecer debaixo desse abrigo o alferes Miró,
que expirava no meio de sotrrimentos horriveis, um dos
moços mais dignos de estima do nosso corpo de exercito.
Vimo-lo demanhã bem disposto e valente; collocado
agora emcima do seu cavallo, com dilliculdade sustinha-se
entre os braços de um patricia, seu amigo, o capitão
Deslandes, que tinha em breve de confiá-lo á terra.

O ponto da alta e tava marcado; era no meio do re
tiro de Lopes: assim a missão do lielho guia approxima
va-se do seu termo definitivo, e este dever dir-se-hia que
era o derradeiro laço que o prendia ávida. Dissera-nos
algumas horas antes: «Olhe para este campo de um verde
carregado; ff o meu retiro, não chegarei lá. Quanto aos
senhores, dentro em breve estarão em Nioac. »
, Enfraqnecido, cUl'va(10 ao meio, caminhava com a ca
beça inclinada para óarção da sella. De repente escapa
ram-lhe os estribos, e rolou no chão; estava com o cho
lera. Callocado emcima de um armào de peça, reani
mou-se um tanto; e dahi dirigia ainda a marcha. Como
seu genro Gabriel quizesse cortar por meio de um cerrado :'
« Rodeiem-uo, disse com voz exLincta, dentro o mato é
muito fechado. »

Ao cahir da noite achamo-uos defronte da colUna juncto
da qual está o retiro, antigo lagar onde reunia-se o gado
da estancia, que Lopes mostrara-nos de longe pouco antes.
O sol declinava; grandes raios alaral~jados sahiam-lhe
do disco no fundo do horizonte e realçavam o mais admi
ravel panorama, lão esplendido que ainda hoje no-lo re
presenta a memoria. Essas bellezas eternas da natureza
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tornavam ainda mais pungente para nós o entimento de
nos a ruina proxima, e absorvia-nos esta contemplação
quando um e quadrão paragua o apresentou-se a galope
com e idente intenção de cortar-nos em algum ponto a
nossa linha de igual e interrompida: mas, tendo toda a
força feito alto como por si me ma, vimo-nos preservados
de. e ataque.

Acampamos ne se mesmo lo~ar, tendo feito quatro
legua de marcha forçada, priyados como estavamos de
alimentação e de somno; a nece sidade coagia-nos, pene
tramo no fechado do retiro.

Ocoronel Camisão, o tenente-coronel Juvencio eono so
guia Lopes foram accommodados em um rancho arruinado
perto do qual acceuderam-se grandes fogueiras para ver
si lhes restituiamos o calor. Alg~s limões e laranjas que
lhe tl'Ouxeram, acalmaram-lhe um tanto a sêde. O
doutor Gesteira quiz ainda experimentar um medicamento
no coronel: (Doutor, dis e eUe, Yá ter com os soldados.

Tão e canse inutilmente commigo: e tau morto. » A
calma não o abandonou um momento. ~Ial deixava es
capar alguns surdos gemidos no meio de sotrrimentos cujo
exces o fazia gritar e estrebuchar os seus companheiros
de dor.

1... noite correu para todos em agitação extrema. Os Ja
menta respondiam aos lamentos, ás torturas da molestia
os desfallecimentos da fome.

Na manhã do dia 27, os inimigos approxima.ram-se
ainda de nó', parecendo querer ata.car-nos na pa sagem do
regato a que o retiro dá o nome; mas contiveram-se
deal1le da attitude do t 7° batalhão de voluntários que

]
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formava a nossa rectagual'da, ea marcha recomeçou coma
na vespera. O coronel Camisão, já sem voz, era levado
emcin~a de um armão de peça, Lopes emcima de outro,
o tenente-coronel Juvencio em urna rede, bem como muitos
outros officiaes e inferioi'es. Tinham morrido tres delles
no pouso.

A' meia legua do retiro alcançamos emfim a mata
do rio "Miranda, mas demasiado abatidos e acabru
nhados para podermos experimentar a alegria com
que contavamos. Na margem opposta via-se a casa do
guia, otecto hospitaleiro em que o viandante encontrava
agasalho e abundancia de tudo. Entüo, ao chegar ahi, o
nobre velho expirou, insensivel á vista de quanto havia
amado.

Foi enterrado no meio do nosso acampamento, em
terra que lhe pertencia: os amigos puzeram-Ihe sobre a
sepultura uma cruz de páu.

FThI DA QUARTA PARTE.



QUINTA PARTE





CAPITULO PRI~lEIRO

A nossa posição parecia dahi em deante desesperada.
. Os paraguayos, de observação em torno de n6s, dir-se
hía, como o declarou o Semanario de Assumpção, annexo
a esta narração, que, gozavam tranquillamente do es
pectaculo do nosso anniquilamento pela molestia e
pela fome. Tínhamos comeffeito deante de nós cauda
loso do a transbordar, o qual cortava-nos a unica via
de salvação. A estação de Abril a Setembro não é a
das ohuvas; mas, C0mo si a propria natureza se li
gas e contra nós, os aguaceiros desde o dia 13 tinham
sido taes que o Miranda crescêra de modo assustador,
bramindo e espumando nas raizes descobertas das ar
vores·da margem, e não dava esperança de se lhe
poder descobrir um vau sinão muitos dias depois: era
entretanto o unico meio que a columna tinha para
passar. Não podiamos pensar em construir uma po te

"
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quando mal tinhamos gente sufficiente para o sel'Yiço
das guardas: gente aliás muito capaz ainda ,de ardor e de
energia em um combate, mas não em um trabalho
manual continuo, qual requer uma consLrucção material.
Estavamos pois, sob os olhos dos paraguayos, conforme
uma expressão desses domadores de animaes, como glldu
encurralado e destinado ao córte.

A despeito todavia do a~pecto ameaçador da torrente, al
guns onsados nadadores, compeUidos pela fome, lançaram
se no rio, e, contra tudo quanto era dado esperar, depois de
muito esforço, alcançaram a outra margem; não des
cobriram ahi vestigios do inimigo. O que acharam foi a
tranquilla morada do nosso valoroso guia, encravada em
grande e formosa plantação de larangeiras, realisação tão
agradavel quanto completa das promessas do velho e de
todas as magnificencias que nos referira do eu pomar.

Para logo' um dos nossos que primeil'o explorou esse
logar de promissão, é que pensando nos companheiros de
inforlunio teve a audacia e omerito de atravessar de novo
o caudal sem demora, veio, com uma narração animada de
quanto linhamos deante de nós, intlammar aqueHes. que
hayiam conservado algum vigor de iniciativa; e como a
ausencia já demasiado sensivel do chefe deixava a todos
talou qual liberdade, correram muitos confusamente para
a beira do rio afim de procurarem passar. Muitos o tenta
ram: os mais fracos ou os mais infelizes, trahidos pelas
propl'ias forças, desappareceram no torvelinho; outros,
em maior numero, lornaram á margem donde tinham sa
hido, e, contemplando dahi os felizes occupantes da mar
gem opposta, ficaram com isso ÇülllO tQQl(ldos d.e deses·
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peração que deu quasi o derradeiro golpe nos ultimas
re, tos de disciplina que sobrevivêra a tantos desastre.:.

Ocommandante, no proprio couro em que estava es
tendido quasi agonísante, dava ainda ordens, umas, é
certo, incoherentes e inexequiveis, mas outras lucidas e
practicas ; ordenou que o corpo de caçadores desmonta
dos, o unico que não e ta'"a ainda inquinado de desorga
llisação, pas asse o rio o mais depres a qlle pudesse, e,
indo guarnecer a outra margem, impedisse que o pomar
fosse saqueado, até que elle pI"oprio lá pudesse apresen
tar-se, di sera, e proceder á justa distribuição de quanto
alli se achava. .

Conforme esta prudente determinação, o capitão José
Rufino teve de fazer passar a sua gente reunida.. Pensou
a principio em con tl'nir uma j1l.ngada, mas os materiaes,
e ainda mai o operarias, faltavam. A impaciencia apo
derou-se delle; podia contar com toda a ua gente, affeita
aos seus habitas de austera disciplina, e que não sabia
outra cousa mais q~e obodecer-Ihe : viu-a porfiar entre si
para facilitar a passagem dos seus officiaes; elle proprio
foi o' primeiro a metler-se dentro de um como leyantado
e preso pelas quatro pontas em f6rma de sacco (o que cha
ma-se alli pelota) e que um nadador pucha por meio de
uma corda que prende entre dentes. Poz-se dest'arte á
frente de toda essa mas a tumultuosa de homens. 6s não
os perdiamos de vis ta. Quando estavam no meio da tor
rente, ainda os ouviamos, entre o marulho das agua',
acoroçoarem-se uu aos outros. Houve, ao que nos pareceu
o'nt~o, um momento de lucta e de hesitação que fez-no
tremer 1101' elles; mas reappareceram logo, diri&in-
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do-se para a outra margem, postoque com gl'ande desvio.
Vimo-los afinal chegaI' a salvo ao porto da fazenda:
era uma consolação e uma esperança.

O cholera entretanto, longe de diminuir, alacava-nos
com violencia nova. O numero dos doentes ia em aug
menta e receiavamos que, quando o rio baixasse a ponto
de tornar-se vadeavel, não tivessemos remedia sinão aban
donar segundo grupo de moribundos á mercê de um inimigo
implacavel; só o pen ar nisso cau~ava-n.os a angustia de
um pezadelo. Todo ocorpo de artilharia acabava de desap
parecer. Depois dos mais fracos que fOl'am os primeiros a
succumbü', tocava agora pelo contrario a vez aos mais vi
gorosos; eram-uos arrebatados como para se acabar com
a arma que nos salvára; nada entretanto que pudesse
pô-los em condições mais propicias para evitarem ou com
baterem a enfermidade, fôra esquecido pelos seus chefes.
O tenente Nobre de Gusmão dava continuo exemplo de
dedicação para com os doentes; e os 'oldados, imitando-o,
tinham tomado o habito de cuidados mutuas ignorados
pelos outros c0l'lJOs.

Tal era o estado cada vez mais deploravel em que veio
achar-nos o dia 28. lamas de tempos em tempos examinar
o ilivel da agua para vermos si baixaya, visto que essa
era a llossa unica via de salvação. Nada tinhamos que
comer e mal podiamos obter a peso de ouro algumas laran
ja- que os nadadol'es mai intrepidos traziam com largo
intervallos. E te foi, de resto, o unico allivio a que não
pareceram insensiveis o coronel Camisão e o tenente-co
ronel Juvencio, na sMe de agonisantes que a agua simples
ainda mais irritava.
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o ajunctamento á beira do rio era cada vez mais con
sideravel depois da passagem do corpo de caçadore ;
Lodos os movimentos delle na outra margem eram acompa
nhados com a vi ta e commentados, e a e paços um ou
outro lançava- e a nado ou arriscava-se em um couro
para procurar reunir- e-lhe, apezar das ordens já dadas. A
morte de varios soldados que ainda se afogaram, tinha já
mostrado a necessidade de maior rigor nessa prohibição ;
ma nem prohibições nem considerações foram capazes de
deter um capitão do batalhão n. 20 que metteu-se todo
vestido !.Ientro de uma pelota puxada por dous nadadores;
suppunha poder contar com elies, mas no meio do rio,
tendo-lhes faltado as forças, entregaram-no á torrente. Vi
mo-Ia envidar muHos esforços para conservar-se na super
ficie da agua, depois ir a pique, e desapparecer pouco a
pouco, com gritos de dese peração aos quaes, em falta de
soccorro, uiliam-se os da multidão reunida no logar donde
sahira.

Pouro depoi um nadador que vinha da margem
oppo~ta disse que quasi morrêra com a força da cor
rente .l!e parecia irre i tivel no centro, fazenda-Dos
perder assim a esperança qlIe nos trouxera subito abai
xamento da aguas. Tornamos a convencer-nos de que
nào haveria tão cedo váu practicavel, e o desanimo dos

I

soldados não teve mais limite.
O receio, porém, era infundado: pois é condição

ommulU a toda a correntes de agua, depoi de te
rem sido demoradas nos transbordamento pela propria
expan~ão, adquirirem, na occasião em que tornam aos seu
leitos, yelocidade ainda maior, postoque ephemera, e,
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continuando a diminuir, si se não renovam as chuvas,
serem dentro em pouco restituida á sua velocidade 01'

diuaria.
No entretanto, e por causa diversa da a1Iluencia dos

soldados para a beira d'agua, ia o nosso acampamento fi
cando deserto. Os doentes, em busca de logar fresco, ti
nhl).m transposto algumas braças de um pantano que
cercava-nos o campo, e ido por si me mos accommo
dar-se adeante, em um bosque bastante copado, ao
lados de uma estrada aberta, que era a de "Miranda. Os
amigos e parentes haviam-nos acompanhado e todos aga
salhavam-se ahi como si estivessem em casa. Varios sol
dados tinham-se já °mettido pelo mato atraz de alguma caça
e ouviam-se-lhes os tiros que di paravam ao longe. Pdre
ceu-nos a principio que era o inimigo; mas não sabiamos
já oque fosse feito delle. Desappal'ecêra, ou para nos pre
ceder na outra margem, descobrindo alguma passagem,
ou para preservarem-se do contacto da epidemia que
arrastavamos comnosco.

Nesse mesmo dia 28 moneram algumas lllulheres,
mais abandonadas ainda do que os outros doentes, mais
privadas de soccorros, e em razão da sua natmal fraqueza
mai assignaladas com o seBo da ultima miseria.

Aauctoridade entre nós quasi não existia; fôra ode de
começo muito incerta nas mãos do coronel Camisão, em
quanto tivera iniciativa a tomar e altenlativas entre as
quaes escolher; tornára-se, é certo, mais firme quando
tinhamos apenas revezes a supportar, a afinal elevara-se
porventura até ao heroismo, quando, com uma abnegação,
cujo esforço custou-lhe certamente a vida, abandonou os
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seus doentes para salvar o corpo de exercito. Tendo-o
o cholera atacado, tudo caminhára depois ao acaso; co
Ilhecia-se que novo chefe era indispensavel.

No dia 29 tornou-se evidente que o coronel morria. O
soifrimento tinha por varias vezes dominado essa digni
dade que elle tanto zelára: « Já que dizem que a agua é
mortal, dizia, dêm-m'a ; quero morrer I » Cahiu em um
estado de torpor e de somnolencia ; o corpo cobriu-se-Ihe
de manchas rôxas. As sete horas e meia fez um.'esforço
supremo; levantou-se do couro em que estava deitado, a
poiou-se no capitão Lago e perguntou-lhe onde estava a co
IUllina, repeliu ainda que a salvára; depois, voltando os
olhos já vidrados para o seu camarada: «' Salvador,
disse com voz de commando, dá-me a minha espada e o
meu revoher, » Tentou afivel1ar o talim, e nessa 'mes
ma occasião, deixou-se cahir no chão, murmurando :
« Mandem seguir as forças, eu vou descansar. »

A algwls passos, em uma barraca aberta a todos
os ventos, estava o tenente-coronel Juvencio. Cobrára
algQ.ma voz e sahia da horl'ivel lôrtura das caimbras,
mas queixava-se de violenta dôr no figado : otenen~ Catão,
a quem ajudavamos como podiãmos, fazia-lhe conti
nuamente applicações novas, sem alliviá-Io. Os nossos
nomes estavam-lhe constantemente nos labios para nos
recommendar a familia. Ao meio dia socegou, cahia
em uma lethargia entrecortada de estremecimentos, e,
expirou ás tres horas; depois de nos entregar para a
mulher e para os filhos um saeco de couro que con
tinha algumas economias da campanha.

O coronel foi enterrado em uma cova que se tinha
25
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aberto dehaixo de uma alentada arvore no meio do ma
to, com o seu uniforme e as suas insignia , e em outra
cova logo á direita foi o corpo do tenente-coronel Juvencio
collocado pelos seus collegas da commissão de engenheiros
e por alguns olliciaes do corpo de artilharia. Teremos
sempl'e presente essa lugubre ceremonia que ainda tor
nav'a mais merencol'ia a escuridão do bosque e da noite;
eram quasi sete horas quando de lá voltamos. Os des
graçados chefes repousam na .margem e querda do fio
Miranda á pouca 'dislancia da entrada da mala na altura
cm que está, na margem direita, a estancia do Jardim.
Si os seus tumulos uão foram profanados, devemos espe
raI' que um dia uma cruz de materia dnradoma com
uma inscripção iudique á memoria o chão que recebeu
essas nobres victimas do dever *.

Entretanto providencias avisadamente combinadas se
guiram de perto a morte do commandanle da expedição.
Cumpria que uma rivalidade que poderia surgir Hão con
servasse a auctoridade por muito tempo Iluctuallte. A
que tão dos postos de commi ão fôm, é certo, prejulgada
por doltS avi os do mini te rio da guerra, datados do anno
anterior. Ogoverno neHes uec1arára não ter approvado
que o teuente-coronel de commissão Enéas GaIvão, que
era apenas tenente no quadro do exercito, tivesse solJ
suas ordens, como commandante interino ue uma brigada,
officiaes mais antigos que e11e, e até capitães. O posto f-

* Pelos tlocumentos publiéados eJn ouLra párLe desle 1ivt·o ter
se·hia visto que o desejo pa~riotico do auctor foi reaJisado pelo
mesmo ministro que. tenào j{\ mandado veder para o idioma
nacional esta obra, quiz assim perpetuar duplameutc a memoria
destes houleus e destes feitos, lustre o honra da patria, (Do Iracluclol-.)
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fectivo na 1a linha era poi evidentemente uma condição de
preferencia ; e omais antigo capitão de toda a columna em
e pedição era José Thomaz Gonçalves, demais a mais
major de' commissão ; assim, parecia ser o unico que
devia, nos termos das instrucções miuisteriaes, succeder
ao tênente-coronel Juvencio, sub tituto natural ~o com
mandante em chefe, mas que j.á não existia tambem.

Para pre enir qualquer dissidenciu na eleição, os te
nentes apoleão e Marques, por pedido de todos, fonun
ler com o tenente-coronel de commissão Enéas e conven
ceram-no da conveniencia que havia, nas nossas cil'
cumstallcias afim de arredar todas as delongas, em que elle
allegasse mole tia, em virtude da qual passasse a
outrem momentaneamente o commando do seu batalhão.
A facilidade que mostrou em sacrificar pretenções pelo
menos especiosas que teriam podido crear embaraços, con
quistou-lhe os elogios de todos os seu companheiros de
armas.

Ao meio dia reuniu-se o conselho dos commandanles:
o major Jo é Thomaz Gonçalves, sem o menor preambulo
para.11rmar o seu direito, e com esse tom de confiança que
subjuga, com esse aspecto de superioridade reconhecida
a que se prestava a sua physionomia animada e intel
ligente, annunciou a TI10rte do coronel Camisão e a do
tenente-coronel Juvencio seu immec1iato designado, do que
resultava para e11e, José Thomaz Gonçalves, auctorisação
de assumir o. corrimando, como official mais antigo em
po to: nada lhe r~i objectado. Foi então apresentada a
participação de molestia cio tenente-coronel de commissão
Enéas, assim como a da entrega do cOlUlllanc!o do seu
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corpo ao seu immedi~to, omajor de commissão José l\laria
Borges.

,Esta successão no poder, regulada pela razão e pelo
direito e habilmente subtrahida ao jogo das paixôes que
podiam despertar-se, teve inteira sancção na appl'Ovação
de todo o corpo de exercito.

Orio entretanto baixára e offerecia já um váu continuo,
postoque ainda clifficilimo em razão da rapidez das
aguas. O novo commandante lembrou-se de garantir a
communicação de uma margem para a outra por meio do
um cabo fortemente atado ás arvores de amba as mar
gens. Apenas estabeleceu-se e se vae-vem, as laranjas
chegaram-nos copiosamente; a abmidancia dellas produziu
o primeiro e benefico etreito de distender estomagos havia
muito tempo vasios ; pois eram ás vezes (levoradas com
casca e tudo, tal era a fom " ade ardente que nos
acabrunhavam. A sua matundacte e doçura con idavam
além disso ao abuso pelo que o principio medicinal,
que reside Íla essencia da fructa obrou mais eflicaz
mente: a epidemia diminuiu, e quasi cessou. Dever-se-ha
emergar nisto mera coincidencia? Mas isso mais ou
menos fora-nos arnmllciado por Lopes; e é certo que
vimos cholericos, a mór parte dos quaes sararam, levar
largas horas a devorar montes de laranjas, de que mal
deixavam alguns reslos.

Ainda nesse dia vimos chegar ao acampamento, quasi
nú e emelhanle a um caclaver, um dos miseras aban
donados no dia 26, que, encontrando no proprio excesso
de terror o resto de força vital que o salvou, viera á
noite arrastando-se em nossQ encalço pelos mais espessos
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cerrado~. Entretanto uem sempre conseguira evitar os
paraguayos: mas estes, vendo o estado em que o pu
zera a enfermidade, extenuado demais a mais de fome
e de sMe contentavam-se, para divertirem-se, com es
pancá-Io; e como elle pedia-lhes que o não matassem:
« Nós não matamos cadaveres, respondiam-lhe: quem
nós queremos é o teu commandante; » e atirav l •

com o infeliz ao chão com o conto da lanças. 1"-1

foi restituido á nossa expedição, <lepoi de soff ~ tos
a que poucos organismos poderiam resi til'.

'.





CAPITDLO LI

Apenas ir~vestido 110 commando , omajor José Thomaz
Gonçalves publicou uma ordem do dia, na qual, appel
lando para a coragem e para os sentimentos de honra -de
caua um para conjurar o perigo ue todos, apontava como
unico meio de salvação Ullia marcha rapida obre Nioac com
todo o risco e por todo o preço. O tom animado de sa
proclamação produziu um movimento de excitação moral,
cap3z de restaurar ainda o estado sanitario que ia me
lhorando, e fez com que succedes e ao desfallecimento
do~ 3nimo o auspicioso principio do costumado ardor do
novo chefe. As cornetas, recomeçando a dar o' signaes de
ordem ás horas determinadas, tocaram a recolher. Havia
muitos dias que já as não ouviamos, que apenas uma cor
neta do quartel-general marcava tristemente a successão
das hora. Mas o que principalmente' causou viva e agra
uavel sorpl'csa foi. ela margem opposta do rio, o som
dos clalins do corpo de caçadores que puzeram-se a
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responder-nos. A regra militar velava pois ainda sobre
nós; o isolamento cessára: a distribuição das nossas
forças parecia havê-las duplicado, e o prestigio da disci
plina restabelecia-poI' toda a parte a confiança.

Uma mudança' de chefe desperta sempre a attenção
geral e della se apossa poderosamente á espera da pri-

_ meira manifestação sensivel. Aquillo que a ordem do dia
do novo commandante não dissera, disseram-no os seus
actos: tornara-se a personificação da ordem, era seu o
orgam; e fez sentir a força que ella linha alguns
recalcitrlllltes que atreveram-se a pô-lo á prova, chegando
a desobedecer-lhe. Não tardou a repressão: cousa que
para as turbas é prova da legitimidade do poder.

Estavamos no dia 30 ; fôra dada a ordem de transpÔ!'
o rio, e tudo estava .de antemão disposto. O vae-vem foi
collocado, e regularisado. Soldados que tinham atrllYes
sado isoladamente, sem auctorisação, foram revocados da
outra margem e reintegrados nos corpos a que perten
ciam, depois de severa 'admoe tação por uma falta que
em tempo de guerra e deante do inimigo lran forma-se
facilmente em crime contra a segurança geral. Um sar
gento, que faitára ao seu dever nessa occasião, foi imme
diatamente rebaixado do posto.

Esta demonstração de firmeza foi bastante para reparar
o damno que os quatro dias de moleslia do commandante
tinham causado á disciplina: pois já vimos que o proprio
coronel Camisão dera sempre muito apreço á manutenção
della : mas não possuia, como o seu successor, o nosso
110VO chefe, a arte de tornar o dever facil e agradayel por
cxterio.ridades commwlicativas, e, apezar de ser estimado
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e respeitado pela força que-via nelle um militar leal, vi
gilante c dedicado aos interesses da justiça e da humani
dade, como o seu genio concentrado lhe désse, peculiar
mente no ultimo tempos, aspec.to de continuo soffri
menta, esse seu me mo gania chegára a fazer crer que
o infortullio pesava sobre a sua caheça; cousa que elle
proprio parecia receiar, e nada é mais funesto ao credito
da auctoridade. Seja esta a ultima menção que façamos
de tão doloro a e 'istencia !

Quando ao signal dado começou a passagem que, con
forme di semos, fôm determinada, não foi sem interesse
o espectaculo que se o[ereceu aos no sos olhos: tinha-se
começado por verificar por meio de bons nadadores a
força de re isteucia do cabo oh pesos assaz con:>ideraveis.

Então, homens em numero empre crescente, mas cal
culado, suspendiam-se a elle e iam mudando as mãos, e
ao passo que o' corpos eram completamente empuxados
pela rapidez da agua na superficie, adeantavam-se lenta
mente e acabavam, não sem diOlculdade e pari, , por al
cançar a margem opposta; foi assim ljll pa' J todo o
20.0 batalhão. Apoz elle, vimos o: proprio cholerico
tentar pas ar, e não só con el'Yuirem-no, como sal1irem
já mai fortes e algun qua-. j lein IllCute curados.

E' verdade que outro ahL acharam a morte: a prin
cipio procurou- 'e com L . palawas dissuadi-los' ma ,
te 'temunhas do aban ono ,Ida tão -eceute dos doente::;,
não lhes sallia tla mente a previsão de egual sorte; uão
houve consitlem,ão que o resolves e a passar m em ul
timo lagar

Teria i o preciso empregar a força para detê-los; foi
. 2G
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prudente e justo deixá-los correr um perigo, que implora
vam como uma mercê.. .

Entretanto as armas e os cartuchos tinham sido trans-
portados em pelotas, assim como o~ olficiaes e alguns
doentes qua'i agonisantes, a quem e se favor não pudera
ter sido recusado L10 estado de convulsiva agitação em
que os pWlha a rapidez dos no sos preparativos, e prin
cipalmente a partida elos outros cholericos que l.inham tido
força ba tante para se agarrarem ao cabo.

O commandante, achando que tinha já força sufficiente
na outra margem do rio, re olveu mandar pas'ar no dia
seguinte as nossa quatro peças de artilharia: e tas ha
viam-se tornado para nós causa de viva inquietação no
meio de todas as nos as calamidade-. Deix.á-Ia como
trophéu ao inimigo, não era admissivel. Já o coronel Ca
mi 'âo reunira um conselho em que se tractára do assumpto,
e existia llma acta auctorisando o comma.lldante, caso
fosse necessario, a fa.zê-Ias elesapparecer no leito de al
guma torrente, na maior profundidade pos i I, e ele
modo a poder-se vir buscá-las a todo o tempo, i o
sentimento nacional o exigisse: nós, porém, conhecia
mos os paraguayos: que precauções poderiam eSCOll
der-lhes semelhante deposito'? Demasiado sabiam quanto
lhes tinham custado essas al'mas, para que pude.
sem ~llas escapar ás pesquizas que não deixariam de
fazer.

fosse como fosse, tal sacriOcio não nos era ainda
imposto: fôra principalmente por can'a do. canhões
que o major Jo é Thomaz Gonçal ve lembrára-. e de col
locar o .abo, e as. istira ao exito da experiencia com
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senLimento de ju..tificado enLhu'iasmo. No dia 31, tor
nou-se notavel o açodamento . com que todos puzeram
mãos á obra, (lual para trazer a primeira peça ao
lagar, qual para multiplicar os nó de amarra nos
troncos de arvore da margem e segurá-los melhor,
qual para fixar os 'laço~ (lue deviam facilitar a pro
gres ão do trem. O canhão paz-se afinal em movimento,
e tluando, puxado ele modo a correr ao longo do cabo
por varia' juucLa tle bois coIlocada na margem fron
teira, pareceu eguir reglLlarmente, immellsas accla
mações ergueram-se de ambos os lados do rio eseguiram-no
at6 que o iram sahir cl'agua. No meio da torrente cUl'Vára
Lanto o cabu que se chegou a receiat' elesapparece se
completamente.

A segnnda peça foi mellO feliz; e capou de uma das
alças que a prendiam, destacou-se tias outras e cahiu
llO fundo do rio. Pouco faltou que o cabo se não rom
pe~se : mas resi tindo e a jm libertando- e de improviso
cio pe'o que o sobrecarregava, açouLou o ar com enormes
jactos de espuma. Felizmente este incidente que foi acotll
panbado de grande agitação em amba as margen, não
compromeLLteu exi tencia alguma.

m soldado cujo nome merece ser conservado, Oa
masio, ofl'erecoll- e immediatamente para merguOlar no
lagar tia immersão e tendo ido com elfeito reconhecer o
fundo, COIl eguiu, depois de haver voltado átona d'agua
duas ou tl'es veze para re pirar, pa sal' em Lorno do
r.anhão uma corda de que ia munido e que serviu para
pll.\á-lo. Esta lição aproveitada para a outras duas
II uan(lo ~e Ll'nctou de alceá-las, apressou o resto ela ope-.
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ração e permiltiu flue se completasse u pa "agem nes~a

mesma tarde e na manhã 'eguinte.
No dia 1.0 de Junho, á tarde, achamo-uos afinal todo

r81midos ao redor da casa de Lopes no seu pomar de'po
jado por nós dos 'eus fructos, e para logo em termos
tomado nenhum outro repouso ou alimento e:tavalllos já
em marcha, quando o inimigo que pa ára para a margem
direita lançou-nos os seus atiradores sobre a reclaguarda.
Commandava-a o valente PLallôres, e dentro em pouco
tinha repellido com u eu costumado vigor este novo ata
que: o unico inconveniente que ti'is'o resultou foi termos
de fazer alto e demorarmo-nos abi até ao cahir da noite,
que cMo vem nes a est:ição.

Postoque não tive'"e havido contraol'dem e a marcha
estivesse apenr> iulerrompida, não foi sem alguma admi
ração que ouviram-se a cornetas, d pois de tocarem lrin
<Iade, como de costume, dar immec1iatamenle o igual
para pro eguirmo', e a impressão foi tanto maior e mais
penosa quanto a e curidão tornava-se mais cerrada e
mais proxima e mais violenta annunciava-se uma tor
menta; mas cada qual pensou logo na urgente necessi
dade de transpor, a todo o cu 'lo, a distancia que nos
separava da po oação de Nioac, cuja total destruição a
menor demora de nossa parte podia acarretar.

Recomeçamos a marcha, tendo á nossa frente o capitão
~osé Rufino que conhecia bem o caminho. A noite,
apezar de sombria e tempestuosa, não nos occultava a os
trada que abria-se deante de nó., larga e plana, A mur
cha era rapida. Poucos doentes no re tavam f porisso
que perderamos varios delles jun tamente com o alferes
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Moniz nos dias precedentes: entretanto o oldados que
se alternavam carregando a padiolas, começaram a mur
murar, ameaçando livraI'em-se das suas cargas.

E,te principio de in ubordinação que podia deitar tudo
a perder, não teve tempo de de:;envolver-se. O comman
dante, avi ado, correu á toda brida para os umotinauos
com a e pada le antada. c encontrou-o pedindo perdão.

Dahi em deante guardou-se silencio na columna, como
fora on]ellado. De repente, no meio da e trada, um po to
paraguayo, ao qual as lufadas do nnto e o rolar do
trovão tiraram toda a suspeiLa de que nos approximava
mos, acl1ou- e cm nos a frente, sem que os latidos dos
seus cães ou os mugidos do seu gauo dessem o alarma.
O nosso commandante que marchava á testa da co\umna,
mandou fazer alto e deu ordem de preparar para camr á
bayoneta sobre o acampamento inimigo.

ElIe, porém, retirara-se á toda a pres a, deb,anrlo-pos
livre u pa agem: não tev·e siqucr o tempo neces ario
para reunir todo o gado que levava; fugiram-lhe alguns
bois que tomamo ~ que tivemID para nós inestimavel
valor: foram nada meno que a vida. A.pezar de toda a
necessidade que tinhamo de pl'Osegrrir, não foi po sivel
recusar aos soldados o tempo preciso para carneá-Ios e
comer parte delles, apenas chamuscada.

Carregaram o que ficou para futura nece stuadc, ~.

ao atravessarem o posto abandonado, levaram ainda a
rações que alli se a havam, e os p.roprios COUl'OS que
consideravam como derradeiro e precioso recurso contra
a inanição,

Pondo-nos de novo a caIntnho, a chuva acompanhou-
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nos ainda, em' que no demora ~e a marcha: ma eramOL
obrigado a parar, de ~empos em tempos, para que a ar
Lilharia se reunisse a nó ; esLacava nos logare peio
res, e, com elia, (; batalhão da recLagllarda, encal'L'e
gado de escoltá-la; disso resultava muitns ,'eze pertur
bação tanto maior quanto as Grden eram communicadus
ao longo da colum!1il por meio de gritos agudo-, ujeito
a varias interpretações. Avançámo todavia 'dest'arte ató
ás quatro hora da maurugada, mOlTIonto em que, Lendo
siuo dado o signul de fazer alto, todos, ex.tenuado. de
cansaço e de somno, deixamo-no cahir por terra, já
dormindo, enrolados nos nossos ponche a e correr"l1I
agua, assim como a relva crue nos servia de leito.

Duas horas depois, ás seis, estavamos de pé, e sentin
do-nos mai fortes, graças ao alimento que tomáramos,
continuamos, sob um céu sereno e uma tempe 'atura agra
clavel, a nossa int.erminavel marcha para Nioac, vendo
por toda a parte n,a e trada, onde o paraguayos liOS ti
nham precedido, retirando deante de nó', a pégada dos
seus cavallos.

Depois da nossa ultima alta, atravessavamos espes os
cerrados onde os nos~os soldado , não l'eceiando ataques
de cavallaria, marchavam com segurança mais- alIas tados
un dos outros; e sabiamos crue só tornariamos a en
oontnlT pãnicie de:lcooerta do Canindé em deanle. Fui á
duas horas da tarde qlle avistamos o bosque que tem esLe
nome, assim como o rio, e lá ChelTiltnOS ás tres horao ,

tendo feito sete leguas, motivo de admiração para nós
proprio , no e tado de fraqueza em que no' ac!lavfUTIO'.,

Ao atravessarmos o rio, foi encontrado o cadaver cle
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um capataz de cal~ros, chamado Apollinario, a quem
o. pal'aguayo' acabavam de matar. Pertencia ao comboio
dos mercadDl'es que tinham parado na l\fachorra á espera
de noticias e que, ao saberem dos no sos combates de 8
e 9 de Maio, depois dos quaes consideravam-nos perdidos,
tinham julgado não poder fazer outra cousa mais que
retroceder: tinham gasto vinte dia para alcançarem
de novo o Canindé~ onde encontraram tangedores de gado
que ahi no!' deviam entregar uma ponta: mas, antes da
no a chegada, un" e outros haviam cabido nas mãos do
inimigo ..





CAPITULO III.

A' vista do cadayel' estendido na margem do Canindé,
não pudemo~ alimentar duvidas ácerca da perda de todo
o comboio, ácerca da morte dos mercadore e saqueio dos
genero que traziam, além de todos os objectos com que
conta\"am negociar. Oque teria sido preci o era havermos
chegado ao Canindé dous dias antes; esses \'iajantes llcsar
mado , que regulavam a sua marcha pela nossa, e do
quae~ dependêra sempre grande parte do nos (), aba te
cimento e ainda mais a 'orte da po, oação de .iorrc,
tlue evidentemente ia ser tambem de todo destruida, re
queriam realmente mais alguma diligencia.

AolJ ervação liue ácerca di 'to foi feita com malignidade,
e formulada a modo de accusação, como ordinariamente
succede quando a fortuna é advel"u, originou alli mesmo
entre os oUiciaes viva discussão, de que aliás não foi diffi
eil tirar uma j LI tificação completa do movimentos da

. 27·1
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expedição, depois que S'ouberamos da chegada uesse
desditoso comboio á MacholTa.

Tractando apenas dos ultimos dias, haveria possibili
dade de marcha mai rapida e não sabiamos de sobejo que
excessh a fadiga acabava ella de custar-nos? Pois não fôra
á obrigação de salvarmos os nossos canhões que tinham
sido consagrados os dous dia cuja perda se lamentava,
dous dias que decorreram entre a morte do coronel Ca
mj ão e a nos a partida da estancia do Jardim 1

Querendo ir mai longe e até á occa ião em que foi pre
ferido o atalho pl'OpO to por Lopez, cumpr:ia recordar que
nessa escolha tinha-se considerado, entre outras vanta
gens, o pl'Oprio interesse dos mercadores, qlle era
desviarmos del1es o inimigo, attrahinclo-o para nós, ao
passo que, i fossemo pela estrada conhecida reunir-nos
a elles e pl'Otegê-los, como poderiam suppor, era mais
que provavel que tivôssemos succumbido todos, nós e elles
sem excepção; o cholera, salteando-os tambem, não nos
houvér'a poupado mais do que na dirêcção então adoptaua,
quer tivessemos comnosco ogel'men, quer no-lo houvessem
communicado os paraguayos ; equanto ao ataque inces
sante com que nos tinham inquietado, mais expo tos nos
veriamos a isso, tenuo de atravessàr um depois do outro
todos os rios'já mencionados,_ o Feio, o Sanclo Antônio e
o Desbarrancado, onde. nos veriamos mais embaraçados
com o comboio, do que em condições de defendê-lo.

Si alguma falta fôra commeLLida, só aos propl'ios merca
dores devia ser atlribuida, desde que não acceitaram, ao
passarem pela colonia de Mimnda, o conselho que lhes
dera um tenente da guanla naeional de Goyaz, Vieira Re-
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zende (um da gente delles, aquem já vimos figurar na to
m~da de Bella-Vista). Propuzera-lhes dirigir a marcha do
comboio para a estancia do Jardim, distante apenas cinco
legua da colonia e embo'carem-se ahi na mata do rio á
e'pera da nossa columna que não podia deixar de lá ir ter,
pori so que a sua marcha para o llorte era indicada no
horizonte pela fumaça do incendios que renovavam-se
ueante della em conseguir detê-la; e, suppondo mesmo
um ca o extremo, a vinte eduas carretas de mercadorias
formariam exceliente trincheira contra o embate, quando
muito pa sageiro, de alguma incursão de cavallaria ; visto
que afinal de modo algum poderiamos tardar em ir soc
corre-lo. Procurou debalde fazer prevalecer uma con-
ideração que pareceria decisiva para elles, e vinha a ser

que teriam ex.cel1ente occasião de vender as suas merca
dorias no momento em que iamos sahir esfomeados dessas
planicies devastadas pelo fogo. Nada os persuadiu. A face
militar desse projecto, muito de accordo, na opinão delles,
com o habitos aventurosos de quem o apre entava, as
sustou a homens cuja inquietação era alimentada pelos
boatos da nos a catastrophe, que os nossos de ertores es
palhavam por toda a parte. Perseveraram em continuar a
ua marcha sobre Nioac pelo Canindé: o paraguayos

alcançaram-nos alli e os dispersaram á primeira descarga,
depois, saqueadas as carretas, LTactaram de agarrar os
donos demorados, como o estavam muitos, por alguns ob
jectos mais precio o das suas cargas, que e não tinham
podido resolver a abandonar. Foram implacavelmente per
seguido , ao pa o que mais alguma resolução os hou éra
p lo ob a nossa salvaguarda. \ ~
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Quando chegámos ao Canindé, existiam apena de 11'0.0,

de toda a sorte, restos esparsos do saqueio, semeanos por
toda a parte ao longo da e tradu, alguns mOlltefi no
jentos de farinha e de arroz amassados pelas chuvas tor
renciaes, perto de poças d'agua.

finguem diria por erto que es, e mL emveis mOlltõ \
de yivere~ que mal e podia, aber o que ranl, Liv ssom
de SC!' alvo de uma colli~ão ~éria, qua 'i de um motim; ma::;
tal é o imp rio do organi mo que sofrI' , tal era o O'rilo
uesses estomngos por tanto tempo privado' ele alimenlaçào,
que soldauo puzeram- e a comê-lo.~ c !li a avidez com
qne besta~ féras devoram a' presa. Quizeram todos corr r
para abi ; as fileira::; foram rompiuas com il1expl'imivcl
tumulto, no meio de um mixto ensurd dor de queixa ,
de ameaças, de ,'ociferações e de risos de ictiotas, á vista
daquelle pa to em llue cada quai pretendia ..:a" iiu'-·'e. 05
olliciaes que primeiro quizeram interpôr u ua auctori
dade, vialll-na menoscabada, quando um deUes, o tenente
Bemfica, injuriado por esses pos es os, alracou-, e com
um delles, derribou-o 110 chão e COll'ervoll-o deitado ob
o seu revolver. A SOl'pl:esa que Gausou esse acto ue ener
gia começou a conter a multidão, e e"se momento de sn 
pen, ão passou a um e:,taclo de apasigllillllcllto (reral, depois
tle um grito que Lia repente e ouviu «O inimigo! »
Quer o inimigo fosse e[e tivamente avistado, quer fosse
isso ap"nas um expetliel1te empregado por ill 'piração feliz
para fazer diversão, o odioso repasto foi e.'quecido,

Es'a confusão não Leve outras oOllsequcncias: o com
Dl{\IHlaute fingiu ignorá-ra, i!an~ando-na úconta do ex e so
do' uos~os inrortunio~, e, ~. tendendo um tanLo mai- longe
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essa marcha para a qual as nossa:; forças tornavam-se
insullicientes, ordenou dentro em breve que fizessemos
alto, e Lractassemos de acampar.

As di:=;po~ições foram dadas pelo novo assistente do
quartel-méstre, o tenente CaLão, nomeado para substituir
o tenente-coronel Juvencio. O capitão Lago Iôra chamado
ao emprêgo de assistente do aj udante-g noral; o 2° tenente
Escragnolle Taunay ao de secretario militar j uncto do

, commanrlante, de,enrlo o tenente Barboza substitllir só i
uho, nas fUl1cções de engeulHlria, a cOlTlmis:'ião desta arma
que acabava de ser dissohrida.

Apena dua' leguas nos seVlt!'avam ontão rIe Nioae, e o
rommandante, para dar ariso de qHe no.3 approximavumos,
mandou dar uma descarga com os 1l0S'OS quatro canhãe
a UIll tempo, accompanhada de um fogo rolante de todos
os batalhões.

A no 5a O'ente, nes a occasião, reconheceli a pouca har
monia do seu ,Liro, em razão de tudo quanto a- 110S as ar
Illas tinham offriclo com :':'8 ulLimas chuva, e por si mes
ma tr~ctou immedlatamente ele pó-la, em bom e'taLlo, Ue
experimentá-las uma e muitas vezes, de apostar qual ati
rat'ia melhor emais el'epressa, lucta improvisada que dis
sipou todo o vestigio de torpor, c que aos ultimas clarões
do Llia acaboq por tomar aspccto festivo ; a esperança de
melhoros tempos e~tá s I1Iprc prompta a renascer no
humem.

Outra phase de existencia, comeffcito, annunciava-se
então; avida (leSlJertava, eo /laSSO horrivel passado da ves
pera, ocbolel'a, a fome, a morte sob todos os seus a pec
tus continuamente transformados,' já nã.o nos apparecia

Iflb
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sinão como halIucinações de um pesadello que sacudiamos.
Não que pen'amentos sombrios não .voltassem, depois da
realidade, a a saltar-nos ainda. Conlavamo-nos ... quantos
não faltavam! O' clarin oavam, folgayamo em ouvi-lo:
mas que era feito das bandas de mu'i a dos n08'0 bata
lhõe'. companheiras da primeira proYaçõe da expedição
nos pantanos de l\1irandú, ainda brilhante' por occa--ião da
nossa incUL'são no solo paraguayo, não tardóu qne as di
zimasse o fogo do inimigo. Pou o depoi a nece idadé
nellas fizéra recrutar soldado:;, áproporção que na no as
fileiras se iam abrindo claros. O cholera viéra cómpletlr
a obra de destmição, arrebatando-nos quatorze musi os,
dos qne tinham pertencido ao batalhão de volunLarios de
Minas.

o dia segllinLe (2), percorremos rapidamente a distan
cia até Nioac, observando com exactidão a ordem que ha
'Viamo adoptado para atravessar planicie', e o inimigo
que seguia a nos a rectaguarda, não se atreveu ~ tenLar
aLaque algum; mostrou-se pelo contrario muito pr'ompto
em retirar-se sempre que lhe succedia achar- e ao
nosso alcance. Costeavamos a margelI! esquerda do Nioue,
e como algun bois de carro, que o condu tore
do comboio mercante tinham abandonado ao fugirem
e' que pastavam quando o~ vimos, se toma sem alvo da
perseguição de alguns cavalleiros paraguayos, uma com
panhia do nosso 21. o foi mandada contra estes com uma
peça de artilharia; voltararam redeas immediaLamente
com movimento tão precipitado que de pertaraOl riso
geral assim como vaias da nO.1sa gente.

O Váll era boin e passamo-lo sem demora. Al'hamos na
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margem dil'eitn vesligios ainda recente da pa~ agem ue
um corpo numeroso de cavallnria, e grande quantidade
de papeis rotos, de livros, de registras de admini tração
sujos elaceradoiol, que provinbam evidentemente do s, que
de alguma carreLa brazil ira, tomada nesse lagar pelos
inimigos e destruida ou leYada por cHes.

A sua presença era-no" tambem reyelada por tenue
fumaça lia horizonLe ; e, pelo conhecimento que <lém-nos
de todo es es logare a demora que ahi ti eramos aute
riOl'mente, tendo chegado a formar-se ahi uma cómo aldeia
C'om tectos de palha, não nos ficou duvida de que eram as
no as cabana que ardiam. Semelhante espectaculo fez
no accelerar o pas o, e reconhecemos para logo que não
no' haviamo' enganado.

A's tres horas da tarde evtavamos no meio dessas minas
em cham'mas que foram babitaçõe n no sas, e deitamos
lhe uerradeiro olhar, não em tri teza: o soldado e o
viajante tomam sempre interes e pios itio" em que re
pau aram a cabeç,a.

Um incidente de opera bufa veio a ponto dHrahir-llos
de a impres ão melancholica: foi o reapparecimento do
italianu que já lanto no divertira no acampamento da La
guna. Corria, ma' em fundamento, que havia sido assas-
inado com outro mercadores que, por a sim dizer, ha

viam desertado dentre nó" apenas pa saram ofio Miranda.
O ilaliano eparára-se avisadamente deBes, vagára de Ca
nindé a 1 ioac, em idéa tio lagar para onde devia diri
gir-se, andando do mouta em mouta empre a tremer, e
não achando couto que lhe pareces e digno da sua con
finnca. Acabou todavia por escolher um, e com tanta. \ ~
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felicidade que nesse l11e31110 dia pôde lá de seu a ylo
ver adeantar-se a ])o~sa columna: o jubilo que en
tin, deu-lhe demasiada pressa em mostrar-se. O seu es
tranho ve luario e a precipitação do seu' movimentos
fizeram-no tomar por paraguayo. A nos a gente da
vanguarda fez fogo nelle. Deixou-se' cabir como morto
dentro da mouta. Depois de aJgum tempo de prudente
immobilidade, começou a erguer pouco e pouco para o
ar a manta de pescoço na ponta de uma varinha, (lepois,
vendo que ella não atlrahia h'ala, um braço primeiro,
depois a cabeça, e afinal toda a sua pe .oa, que era nem
maís nem menos a do nosso amigo e conhecido Suraco.

Os soldados, reconbecendo-o immediatamente, acolhe
ram-no com miI abraços, felicilaçõc e pergunta . Es
tava em inexprimível ebriec1aue por ver- e livre dos pe
rigos em que suppuzéra perder a vida, e de que via-se
resgatado ainda barato, á cu ta das sua' fazenda e ele
tautos momento" de panico.

Quanto ao inimigo, não deviamos tomar a vê-lo sinão
uma vez: mas tinhamos ainda de supportar-Ihe o effeito
da 'perfidia e cruel animosidade.



CAPITULO IV.

O oIIicial encarregado da defesa de Nioac, emquanto
durasse <\ nos a incursão no territorio paraguayo, ausentil
ra-se désta po oação no dia t. o de Junho, sem que ahi se
soubes e da approximação do inimigo, procedendo a sim
contra a ordem formal do dia 22 de Maio ácima mencio
nada, que lhe determinava defendesse a todo custo
um ponto que eril a no sa base de -operações.

Não tinha falta de viveres: o chefe do depo ito deixa
ra-lhos em abundancia. E' crivei que a sua gente, sedu
zida pela visinhallça do rio e dos bosques, se tive3se reti
ral]o á formiga, até faltar-lhe completamente? Todos os
o1ILciaes do nosso corpo de exercito darão Iie temunho do
espirito de disciplina, de submissão, de dedicação emfim
do nossos soldados para com o seus chefes. E, ainda no
ca o de geral debandada, não deveria conservar- e de
observação nas cercanias, onde tantas quebradas de ter
reno coberto de mata podiam abrigá-lo, e esperar abi a

28 I
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nossa clleg:ll]a ? Houvéra a 'im alfastado de si a respon
sabilidade não ó de enorme perda de material, mas de
novo sacrificio de victimas humanas que veio a cu'tar-uos
tão funesto abandono. FaUou-lhe resolução; de appa
receu, deixando ligada á sua memoria a de uma deserção
deante do inimigo.

Semelhante infidclidade tornou- e tanto mais seu ivel e
tanto mais notada quanto a outras dispo ições do coronel
Camisão no mesmo ollieio [oram ob ervadas com mór exa
ctidão. As provisões de guerra e de bocca, os ar hivos, o
dinheiro da caixa militar, esperavam-nos nos :Monos,
para onde o coronel Lima e Silva os mandára transportar,
emquanto e11e, tendo parado, conforme o espirito das
suas in trucções, a meio caminho, nas margen do Aqui
dlluana e tmctando de mandar ahir de antemão tudo
quanto nos podia preceder, doentes, mulheres, creança ,
camaradas, 01dados i alados ou invalidos, ordenava tam
bem aos conductores das carretas que serviam nes es dilfe
rentes transportes, que o\ta sem sem demora apenas e 
tivessem desimpedidos, ao mesmo tempo que retinha com
sigo a mór parle dos carros carregados de viveres e delles
fazia um deposito movei em vista da nossa proxima
hegada. .
Nioa~, aS:sim abandonada, cahira em poder dos para

guayos: tudo saquearam, tudo queimaram, com ex.cepção
da egreja, que pouparam, não po'r entimenlo religio o,
ma pelo contrario para empregá-la em ullla cilada infernal
que conlra nós apparelharam, como se vae ver. A ua
infantaria, ao approximal'lTIo-nos, retirára-se a principio
e enlrinclleirára-se no cemiterio; pa sára depoi pelo
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bosque em um váu do Ommbeva que fóra reconhecido
pela ua cavallaria.

Sem embaraço da parle delte, lançámo-nos á pressa
a vêr se podiamos ainda salvar alguma cousa. A linda
povoação, abandonada, tomada e deva tada pela segunua
vez durante a guerra, era apena~ um montão de destroços
fumegante'. O va to rancho, que anteriormente nos
ervira de armazem de viveres e que ainda achámos de

pé obre o seus esteio inITammados, mo trava pilha'
de saccos que o no sos certamente nào tinham Lido tempo
de carregar e que já eram presa do incendia, vendo-se
o arroz e a farinha carboni ados por fóra ; o sal, materia

. Lão rara e tão preciosa no sertão, ennegrecia e derretia-se
á nos a vi ta: os nos os soldados se esforçaram em
preservar o que puderam.

Aqui e alli e~tavam cadavere por terra, todo de bra
zileiros, e chegou-se a verificar que vario dentre elles
tinham servido na no sa fileira -. Tendo desertado du
rante o no so maior infarLunio, e morrendo de fome pelas
n!attü, deram-,e pres. a, ainda com ri co de serem reco
nhecido , em compartir do saque. Um delles, de pés e
mãos atados, fóra angrado, como se angram o porco j

outro jazia cri ado de ferimentos, e uma velha, atirada
juncto tleUe , dcgollada e com ambos os seies cortados,
nadava no Qropno sangue.

Qlla~i toda a columna foi acampar, para passar a noite,
por traz da egroja na vasta esplanada que já descrevemo~,

ontlo, e calonados com os nossos canhões no angulos por
maior egw'ança conLra o inimigo, nos apoiavamo na
maLta (lu rio. Ahi gosamos afiual de algum repouso. ~e-
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partiu-se ração dupla e triplice, por permiLtirem-no a
circumstancias; e o commandante comprazia-se principal
mente em contentar o soldado tanto quanto podia. Era
evidentemente a primeira vez que podiamos contar com
o dia seguinte. Não nos faltava mais, para pormo-nos a co
berto de qualquer .eventualidade, do que fazer quinze
leguas, por excel1l'nte estrada, de Nioac ao Aquidauana
onde eramos esperados: tinhamos superabundancia de vi
veres para o re to da marcha.

A noite foi calma, como tudo anoUllcia va que devia
sê-lo. Apenas amanheceu, fizeram os nossos soldados der
radeira visita ás ruinas da povoação e carrQgaram tudo
quanto escapára aos paraguayos ; Dessa successão tle ra
pinas, umas sobre outras, de appal'eceu em breves mezes
dessas regiões novas o pouco que o commercio nascente
ahi pudera introduzir em artigos de machinas e ferramen
tas e o trabalho amontoar em productos e economias.

Tinhamos, quando estivemos a ultima vez em Nioac,
depositado na egreja muitos objectos de todo o genero,
instrumentos das nossas bandas de musica e m~ições de
guerra. Parece que os paraguayos encontraram ainda
resto cO~lsideravel desse armazenamento, por não ter ha
vido tempo bastante para removê-lo. Havia grandes'
montes de cartuchos; e foi isso talvez que despertou-lhes
a primeira idéa da horrivel machinação em que lhe!; folgou
o animo malvado. Depois de tirarem oque mais I~es con
vinha, deixaram o resto para attrahir-nos e demorar-nos
o maior espaço de tempo que fosse possivel ao redor de
um montão de objectos, sob o qual col1ocaram um barril
de polvora com os seus rastilhos.



- 221-

Não podiamos siquer suspeitar essa cilada; mas por
termos de transportar cartuchame, tomavamos as precau
ções do costume contra a possibilidade de alguma explo-.
são. Emquanto a nossa gente trabalhava dentro da egreja,
sentinellas vigiavam para que nenhum fogo se accendesse
nos arredores.

Succedeu que um desgraçado soldado encontrasse
um isqueiro no chão dentro do edificio, e tivesse a incon
cebivel phantasia de ::;ervir-se delle alli mesmo: cahiu uma
faisca sobre alguns grãos de polvora que estava espalhada
nas lages da nave.

Teria havido conflagração instantanea a não ser a hu
midade tio sub-solo, então muito grande, ou a serem os
ra::ltilbos continuos ; mas não o eram, Para melhor enga
nar-nos, os paraguayos só tinham rastreado a polvora
sobria e desegualmente, com o cuidado minucioso e o
calculo habil do selvagem apparelhando as suas cmezas.
A principio viram-se brilhar pequenas chammas e aqui e
acolá erguerem-se successivamente leves espiraes de
fumo. Todavia alguns soldados correram a deter o fogo
no momento elll que elle propagava-se; mas os ofliciaes
presentes, avaliando melhor o perigo, mandaram inconti
nenti evacuar a egreja. A esta ordem, correram de tropel
para as portas; e como apropria accumulação embargasse
a sabida, deu-se a explosão antes de acharem -se todos da
parte de fóra. Por pouco não vÔou pelos ares todo o
edificio; as paredes ficaram abaladas. O conj uncto to
davia resistiu: a não ser isso, todos quantos ahi se
achavam teriam morrido infallivelme~lte, esmagados de
baixo das ruínas lO
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o fragor e o abalo foram terriveis até no sitio a[astado
em que estavamos com o commandante. Um grande grito
accompanbou o e tomo, seguiu-se silencio: depois cla
mores horriyeis e novo silencio. Soou o clarim; pois jul
gou-se que era o inimigo, e os corpos se formaram.

Já haviamos corrido á egreja : viam-se sabir delta, no
meio de novenas de fumo, phantasmas ennegreridos e
avermelhados pelo fogo, uns eom a l'ollpas chammejan
te', outros completamente nús e com a pelle cahindo ao'
pedaços, soltando rugidos, alguns rodopiando sobre si
mesmos como endemoninhados e contorcendo-se já nas
angustias da agonia. Um soldado de CÔl' pI'etá perdêra
toda a epiderme do rosto, aI'L'ancada como uma maS0ara ;
o eOl'po era ullla chaga viva. Umsargeuto, cujas carnes
estavam egualmcnte de3cobertas, pedia que o acabassem
com uma bala ou com um golpe de espada. Uu quinze
desses infelizes morreram logo alti.

Todos aquclles em fa vor de quem a a~'te pódia fazer al
guma cousa, ou dimiullillllo-lhe3 as dÔres ou salvando-os,
tornaram-se alvo dos cuitlados do' no 'o' medicas e
preoccupação de todos nós, tanto mais quanto a com
paixão para com oUes trazia de envolta a indignação contra
os 'auctores da cata'trophe; e não houve depois um só
curativo entre as viatima~ que foi passivei arrancar á
morte, que não fosse saudado como uma ventura commUl11.

Tal foi o adeus dos paraguayos, o ultimo e[eito da sua
sanba contra nós. Sem que nos deixa sem, tomaram a
cautela do não se mostrarem sinão f6ra dl3 alcance.

EntreLanto, no dia 5, antes que a noite se houvesse
completamente dissipado, partiamo-no da mísera e [or-



- 223-

mosa Nioac, anniquilada emfim com a 'ua egreja. Seguia
mos a e trada do Aquidauana e marchavamos contri tados
sob u impressão do funesto acontecimento da vespera.
Junctavamos a angu tia ainda pre ente a todas as vicissi
tudes passadas. Era muito entretanto, era verdadeiro
triumpho estarmos ainda de pé e termos batido inimigo
tão encarniçado em dar-nos ruina.

OOrumbeva foi facilmente tran po to. Encontramos na
margem direita de. troço de c!'lrretas que o paraguayos
acabavam de queimar, muito Yiveres e objectos de
fornecimento e palhados e misturados com terra, taes
como já no-los tinham mostmdo as margens do Cunindé,
cadernos despe(Lçados, folhas L oltas ao vento, notas, al
gumas das quae oauctor desta narrativa reconheceu serem
de seu punho, e que tornava a encontrar truncada e já
inuteis.

A'lguma distancia de se rio nova cilada., mas cujo ef
feito longe e te e dê er tragico, aguardava-no pelo. que
se póde pre umir. Dua pipa., daquella em que se guarda
aguardente de canna, occupavam o meio da estrada. O
capitão José Rufino, lembrando- e da explosão da egreja
e suppondo que conti·ves em algum liquido envenenado,
mandou que lhe abrissem passagem e, atirando- e pam as
pipas, arrombou-as com os cópos da e pada. A' vista do
liquido que se derramava abundante, alguns olllados, não
poüendo conter-se, ajoelhavam-se ou debruçavam-se no
chão para disputar-lhe o seu quinhão, espectaculo aco
lhido eom gargalhada que propagaram- e por toda a
linha.

[sso uão teve outra con equencia: e eguimos tranguiJ
\\
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lamente o nosso caminho até ao ribeiro da Formiga, juncto
do qual acampamo ,tendo ainda a felicidade, no meio
da nossa recente abun dancia, de encontrarmos soífri el
numero de bois em excellente e tado.

A 6, tomamos a direcção N. N. E. seguindo uma es
trada a que numerosas moutas de taquaru::;sús dão o
nome, e que se abre no meio de densa mata muito favo
ravel a sorprezas, mas onde nada inquietou-nos em no sa
marcha. A perseguição dos paraguayo, i não cessára
totalmente, tornára-se cada vez mais froux.a e inoffen iva
á proporção que penetravamos em sitios que elles conhe
ciam menos e que nos eram mais familiare .

Fizemos alto nesse dia perto de um ribeirão eneantallor,
denominado das Areias. No dia seguinLe, 7, tinhamos
quasi transposto as quatro leguas que ha de se lagar' ao
rio Taquamssú : alcançamo-lo no dia 8, e' como a altura
de suas aguas não permittisse que o atravessa emos,
acampamos na margem delle.

Noite pa~'a nós memoravell pois foi ahi qucl os para
guayo~ que tornavamos a avistar álguma distancia, re 01
veram-se emfim a desapparecer. Por elles proprios fomos
informados de que retiravam, e como um toque prolon
gado dos seus clarins, que davam o signal, nos parecesse
mais triumphal para nós que para elles, as nossas cornetas
associaram-se-Ib~ com tamanho clangor que por largo
tempo echôou nas solidões. Soubemos mais tarde que se
tinham dirigido para Nioac c que, tendo depois reunido
todos os seus destacamentos, tinham vollado pelo Apa ao
territorio da sua repub' ca.

Quanto a nós, aindi mais abastecidos com uma ponta
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de gado, mandada das margens do Aquidauana depois de
uma commul1icação do nosso chefe ao coronel Lima e
Silva, ateaves amos oTaquai'ussú a 9 e, a 10, passamos,
dua leguas além, um riacho denominado Dous Corregos.
Chegamos no dia 11 ao, porto elo Canuto, na margem es·
querda do Aquidauana.

Foi o ultimo pouso da nossa dolorosa volta. Ahi termi
nou o cruel itinerario que, cm expiação das nossas temeri
dade , nos fizera passar por tantas desventuras qu.antas
é passivei o homem supportar sem succumbir. Ahi despi
mos emfim os miseros andrajos que nos cobriam, liber
tando-nos ao mesmo tempo desses insectos dos campos
que penetram na pelie e nella produzem ulcems' tenazes.
O rio oiferecia-nos magnificos banhos para as nossas ablu
ções: todos esses logares podem denominar-se a região
das aguas formosas ..

Uma ordem do dia do nosso intrepido chefe José Tho-.
maz Gonçalves foi publicada a 12 de Junho, resun1indo
em poucas palavras os acontecimentos dessa cruel cam
panha de trinta e cinco dias: « A v.ossa retirada effe
otuou-se em boa ordem no meio das circum tanGias mais
difficeis. Sem cavallal'ia contra o inimigo audaz que a
possuia formidavel, em planicies em que o incendio da
macéga continuamente acceso ameaçava devorar-y03 e
vos disputava o ar re'piravel, extenuados pela fome, di
zimados pelo cholera que vos roubava em dous dias o
vosso commandal1tc, o seu substituto c ambos os vo sos
guias, totios estes males, todos estes desastres, vós os
supportastes, no meio tIe uma inversão de estação sem
exemplo, debaixG de chuvas torrenciaes, no meio de tor-

29 \\ 1
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menta~ e atravez de immensas inundacões, em tal l1esor
ganisação da natureza que ella propria parecia declarar-se
contl'a vós. Soldado, honra á vossa constancia que con
servou ao Imperio os nossos canhões e as no sas ban·
deiras. »

Fl~l DA QU). TA E Ul"TnIA PARTE.
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A' amimde do nosso infeliz companheiro de armas Mal'lltle
da Cruz, devemos este numero do jornal pllrnguayo o Semanario
de Assumpção, achado por eUe nas linhas de CumpaHy, em Maio
de 1868, pouco tompo antes de sua morte, e que para nós é ele
mui grande valia, COmo testemunho contracliclorio. Esse espelho
lão fiel na successão do::; faclos quão mentirosos em suas aprcciações,
mostra claramente a exacl.idão de nossa narrativa e a natlueza
lerrivel dos pellgos em que se achou a columna brazileira.
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Sábado 13 de Julio de 11lô7 Numero 6~O .

EL SEMAN ARJ.O

DE

AVISOS Y CONOCHúlENTO UTILES

Afio XV Quarta época

La invasion d 1 norte

La pre euLe guerra o~ un Lejido de glorio as corOUíl
que formará el ma' pI'eciono monumento nacional, enIo'
analo de su historia. Donde queira que los hermosos co
lore de la República flamean ante el trapo de lo' COIltllli '

Ladores, el triunfo es el séquito que lleviJ. como el imbolo
de la justicia, y de los buenos priucipios.

Cuando la ofensa inferida á la nacion nos obligó á la
guerra que lleg6 á ser ai único de agl'avio que pouia al
canzar nuestl'O honor ofendido, nos dirijimos á Matto
Grosso, donde los impariules habian acumulado fonni
dubles elementos de guerra. ~Qué sucedi6 entonce ?
Coimbra fué ellluico punto que ha eeho fI' 'uLe á ilHO Lra::>
arma:,: por do dia.:, para qne pudiera revelar e allí por
primera vez el LéLllple dei oldado paraguayo, que iba á
luchar por la lilierdad americana, la cobardia dei cne
mige que huy6 cntouce , como huye conslantemenle á la
sola \ i la de nue Lro. guerrero . \ '
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Despejado uquel terreuo, uuestms al'luas cOl'l'ian hácia
el E. y S. donde el enemigo no o 6 hacernos freute como
eu Matto Grosso. EI tricolor naciouál dominó eutonces de
Corumbá á Goya, de Miranda á Uruguayana.

La traicion de EstigarrilJia fué uno de aquellos acci·
dente doloro os de,la guerra; pel'o alli mismo el enemigo
cargó todo el baldon de aquel acto, por que, no teniendo la
l'esolucion de vencer con la al'mas, tuvo el cinismo de
comerciar con las intrigas y el 01'0.

, No es necessaho recordar las -glorias que hemos reco
jido en nuestro territorio, pues esos recllenlos palpitantes
san los que levantan uue tra frente con orgullo, los que
agitan nue h'O 'corazon de entuMiasmo, y nos prestan la fé
en el filvorable resultado final de la lucha.

EI enemigo, a~oviado haja el peso de las derrotas, y de
toda a cla e de calamidades, vejeta tristemente en el lugar
que le hemos ele ignado, perrliendo toda esporanza de
avanzar cou veutaja por e ta parte eo protecciou de Sll'

fines .-
Pel'o no por 'so e'o infames heUl clepuesto 5U' pret 'u

siones, y por do queira bllscau 10- medios de echul'llos ai
cnello la coyun ta deI escléwo.

Creyendo que nue tra atenciou y nuestra' fuerza
e tabau cou entrada eu Paso Pucú, peosaroo dar lIU

golpe eMtratéjico atacáudono por el arte, alla donde
ullestra lej ione babian becho 'a entir á los cobardes
negros dei império el poder de los que enarbolau la ban
dera tricolor de la Republica.

Ma de tre mil bombre' de las tres armas se precipi
Laron sobre nuestro territol'io cou la cou igna de apode-
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rar-se de la Villa de Concepcion, y estabelecer la línea
divisoria entre el império, y el Paraguay, por.el Ypané, y
01 Jejuy quizá. El Coronel Francisco Antonio Dacosta Ca
misão era el Gefe de la coiumna que venia á ejecutar la
ordenes.imperiales; acompallul.>ale un grau tren, y consi
derable número de mugel'es, con que decia venir á repo
blar Concepcion, y todos sus movimentos, y aparatos
e~taban esplicando que se oncaminaba á cosa hecha, y
que nudie le disputaria la possession de las nuevas tiefl'as
quo vcnia á ocupar en nombl'8 de su soberano.

Mas, los cálculos militare::;, y politicos concebidos eu
el Gábinete dei illlperio, y de que se prometia resultado.
de grandes consecuencia , fueron desbaratados deI modo
mas cumplicio y ignominioso en el campo de la accion por
la alta prevision, y acertadas di 'posicione::; dei MariscaI
Lopez y el valor marcial de los intrépidos soldados que
vigilan aquella frontera.

No hemos tcnido aun una campmia tan corta, facil y
tau gloriosa como la que acaban de hacer nuestros bravos
eo el Norte, aniquilando, con ulla él'Íe de tríllUfos, la
columna conquistadora que ha levado 01 estupendo ca tigo
que merecia u audaz atentado.

Los pormenores de esta campafia,. es la apologia de la
disciplina, y valor paraguayo : y la completa nulidad, y
cobardia dei enemigo cn la guerra; es una pájina impor
lante, y glorio. a en la historia de la presente lucha, y
esplica eI robusto apoyo que eI hecho dei orle pre ta á
la victoria final obre el encmigo.

Vamos á esponer brevemente á nuestros lectores.
EI enemigo eon cuatl'o batallones de infantaria, uu l'eO'j·
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mienLo de caballeria, cuatro piezas de cai'iol1, y muchos
inclios Mbayás, sus aliado, todo· en numero, como se ha
dicho, de mus de tl'es mil !lombres, imradieron llUe5Ll'0
LerriLol'io, y passaron el Apa e11 el paso de BellavisLa, el
28 de Abril. ue tra fuerza -al mando deI mayor UrhieLa
e hacia pe1'5eguir deI enemigo con el objecLo de concen

Lrarlo todo lo fioS ible, para hacer mas certara el golpe
que le preparaha. Camisão avanzó hasta el arl'0Yo pri
mero siete leguas dei Apa; pero la maliana uel siete de
Mayo, u des ubierta lleg6 ti ivi ar el regimiento N. 21
de caballeria, que, aI mando deI decidido l\láyor Ciuda
dano Blaz MonLiel, hahia !legado en proteccion el dia an
terior. La descubierta fuê sacudida por algunos tirós
de cafion y fusileria, y volvi6 á incol'porarse á la 00

lumna.
Sin mas precedente que esLo, eI enemigo se detuvo, y

ya aI dia siguiente 'e desponia a emprendel' la fuga, vol
. vieuuo sobre sus pasos.

Estaba claro, ellos yeui.nn áposesionarse tranquilamente
de nuestl'as poblacioues, no cOllLaban con ninguna opo i
ciou, por que creian indefensas nuestras fronteras, y por
e o la vi ta de lluestros bizarros defen:;ores les basL6 para
ellprender el camine dei coharde.

Ma , para entonces, el denodado capitall Ciudadauo
Crecencio Medina, cou uu escuadron dei Regimienlo N. 3, ,
Yuna miLad de la compai'iia de cazadore:; dei batallon
N. 1 , aI manlo del Teniente Soilo Almada e habia ade
Jantado, y se encontraba en el camiuo .que debia Ue"ar
el enemigo. Era el dia ocho de Mayo ; esLe marchaba eu
eolumna eompaeLa~ formando euadro, denLro deI eual
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llevaba su abasto, petl'echos y demas bagajes, EI Capi
tan Medina occultó su infant.éria, y él con su escuadron se
colocó de manera á caer sobre la columna á la primem
descarga de la infanteria. Era un acto atrevido de especial
arrojo; pel'o que podia traer consecuencias muy favora
bles, como I'ealmente sucedió.

El enemigo emprendia su fuga descuidado, y muy lejo
de pensar que nuestras fuerzas se encontrasen ya a su
paso, asi fué que la descarga de la infanteria hecha á boca
de jarro, y la immediata arremetida de la caballeria ie
sorprendió completamente, y la lanza y la bayoneta se
empaparon en la sangre de los invasores, que se pusieron
cn dispersion, cubrienclo el campo con sus cadaveres,
Como elos batallones de una ele las alas tuvo lugar de
reunirse, y formar cuacll'O, el Alferes Alejos Torres con
una guerrilha cargó el cuaclro que encontró todavia de 
cubierto un costado por donde el1tró y lo dispersó com
pletamente. Se calcula ai enemigo una pérdida de 200
'hombres ell esta accion, mientras ele nuestra parte no
alcanzó a 16. EI castigo fuê terrible, y las proeza de
nuestros bravos son dignas de to<.1.a ponderacion, pues ha

f vencido ~lIi á un enemigo infinitamente superior em nú
mero, y elementos. Esta prueba de intrepidez ha hecllo
temblar ai enemigo, pensando en Uli ataque general de
nuestl'as fuerza , y asi [uê que no pen ó un momento en
hacer la mas leve oposicion, ino en huir com la mayor
pre teza, pue de de entonce' comenzó ya por quemar us
bagajes pe ados.

El 10 de Mayo se encolltrabu otra vez ya repasanuo
el Apa por el mismo pa o que, encontran<.1.o á lIado tuvo

30
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que hacel' una puente para su pasage; pelo el activo, y
denodado CapiLan Medina, que habia ellgrosaelo sus fuer
zas con el regimento N. 21, y una compania de infan
teria de Conception aI mando deI Teuiente Zarate, y AI
fefez Roa, se encontraba otra vez ya en su camin0;
mientras que el resLo ele las fuerzas guardabau sus es
palda .

EI enemigo marchaba en el mismo 6rden, y bnscaba el
lugar llamado l\'lachorra, cuando de repente cayó sobre
él con el impeLn de la carga .que sabe dar IlUestra cabal
leria, la fuerza que llevaba á· sn cabeza el Capitan Me
dina. La infanteria enemiga no Luvo tiempo de hacar sino
una descarga, cuando nuestra caballeria habia envnelLo
el cuadro, y hacia la mas grande carniceria á sable y
lanza ; el enemigo que no pude resistir en el arroyo pri
mero, fué incapaz de hacerlo aqui acomeLido por mas
fuerzas, y asi se dispersaron su soldados como o\'ejas
acosadas por los lobos.

EI objeLo de esLa carga era dar uu otro golpe ai enemigo
y quitarle el resto deI ganado que le quedaba, para des
nudado àe Lodo recurso. EsLo fué llenatlo satisfactoria
mente, por que, tlespues de la gmn mortundatl, nuestro
soldado le arrebataron cerca de 300 rese l cargnel'o en
blleyes mula,. no le quedaron sino los bueyes que es
Laban ullcitlo á n carro .

Esta jornatla [né e pléndida para nueslras armas y muy
glorio a para los bravo soldado que en ella recoO"ieron la
palma deI triunfo.

La. caballeria e ha porta\lo brillantemenLe y ln infan
t ria con el denu do que le es p1'Oprio. Han habito illLere-
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santes episodios deI heróico valor de I1UC" ~ soldados,
que la premura de la narracion nos hace rlesi. til' de con
signar aqui: Sin embargo no podemos deja' de hacer
especial mérito ele la bravura deI soldado de caballeri:;.
Leonardo Ayala, dei regimiento N. 21 veeino de ~n

Ignacio, que en impetu de la carga se rlirijió resueltamenLe
obre un canon para tomado y yá babia conseguido enla

sarlo, cuando eayó gloriosamente en su empeno; pero
déja su nombre á la p02teridad, y su ejemplo á sus COlll

paiíeros cle armas.
Sigamo ahora los pasos deI descalabrado ejérciLo, asi

como hicieron nuestros valientes para completar Sll de
sastre.

Alli\"iaron ma sus bagajes qu malldolo, y continua
1'011 su camino, tomando la direccion de ~ ioac; pero ya
bajó la guardia tle nuestra caballeria que á vanguarelia,
retaguardia, y costado les cerl'aban, qlLitándoles todo 1'0-

cuco y e. peranza cle alvaciol1. .
Arrebatádoles su 'provisione de boca, no les quedaba

sino los buyes de u~ carros: acelerarOll su fuga; pero
nuestro soldado, cuando querian detenerlos, prendiull
[uego á los pajonales que se encontraban en su camino.

Cáda dia que pa aba, la mortandad se aumentaba
eu LL fila dejaudo 16, 20 y 30 illuertos en los lu
gares que acampaban, registrábase ai principio eu ca i
todos los cadávere la, hllellas dei sable de los dias oeho
y diez; pera bien. pronto aco ado deI hambre fueron ie
ti ma' de él.

ue3tl'a cabaUeria, retirando todo reem 'o y cerrándole
;,iempre por todas partes, ha ia aerecentar en ello el
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padecirniento deI hambl'e, y tuvo que recurrir á las tunas,
á la raiz y corazon de los alliores, y hasta comieron
perros por alimento.

Ypara el colmo deI di astre, Dios habia reservado á
esos infames para espiar su crimen un castigo aUil mayor.
El cólera, esa terrible peste que qabia asomado hasta po
hlaciones de los aliados, y arruinado el ejérciLo inimigo
deI S., aparecíó entre ellos con todo cus horrores, ba-
ciendo el mas espantoso estrago. .

E8piacion justa que la providencia ba descargado sobre
la cabeza de los infamas que han venido á querer esclavi
zar c1 un pais Cristiano y libre !

AI principio enlel'raban sus cadáveres; pel'o despues
ya no pudieron hacerlo por su mucho numero, y abando
naban u muerto', entre los que se encontraron muchos
oflcialc y mugeres.

La mortandad [~lé acrecentando de dia en dia en sus
filas, sin enbargo marchaba constantemente, siempre co
dncido por nue tra caballeria que [ormaba un circulo de
fierro á su derredor.

El enellligo que en todo su vigor y fuerza~ habia sido
imponente para competir com nuestros soldados, enfermo
y debil no tuvo la re olucion de bacar la mas minima ten
tativa de ataque. Siguió u destino, vencido, y resignado
á la merced de nuestras armas.

Nuesl.ros soldados clamaban por lIevar sobre aquellos
restos un ataque, eguros de encontrar una victoria barata:
sus Gefes no les permitieron; no era neces ario, iba á
derralllarse inútillllenLe la sangre, y cuando 'se puede
vencer aI enemigo sin ella, es mas glorioso, y mas con-
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forme cou la humauidad que siempre hemos tenido en
cuanto es compatible con la guerra.

EI re to ele la columna seguia adelaute, dcjando grau
número de desertores y cadáveres. Llegó sobre las orillas
deI Mobletey que encontró á nado, y tuvo que permanerer
alli cinco dias. Aqui fnê donde la epidemia hizo en sus
filas lo estragos mas grandes, y aqui fuê tambien donde
eI gefe de la espediciou Camisão murió, siguiéndole eu el
sepulcro su segundo el-teniente-corollel GaIvão. EI mayor
José Tomas quedó entcnces á la cabeza de las fuerzas
que pasaron el Mbotetey, y signiel'on ai mmbo de las
cordilleras. AlIí quedarou cientos de cadáveres, y ha ta
moribundos, armamentos de toda clases, carros, etc.
Cada dia se aumentaba entre ellos el hambre y la pe te ;
pera marchaban adelunte. Nuestra caballeria los pasto
reaba dia y noche.

Eutraron nuestros soldados en r ioac que estaba COlll

pletamente evacuado, y sacal'on de allí grau número de
fusile~, fardamento, pólvora y provisione de boca.

Pasaron adelante, y siempl'e molestando ai enemigo, lo
llevaron hasta tirarIos el dia cuatro de Junho ai otro lado
dei Aquidaban. Estaba reducida entonces la columna
enomiga á menos de quínientos hombres ; pero eran cadá
veres ambulantes, reducidos aI e tado mas calamitoso y
desesperan te.

-unca un ejêrcito habia sufrido de astre tau terrible,
y e piacion mas justa. Sus padecimientos han sido in
menso , su camíno está tl'azado por su cadáveres. Hasta
800 "ictimas se han contado, muertos solamente de la
peste.
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Dios ha auxiliado llLlestras armas, para confundir á los
osados que quieren esterrnlnarnos.

EI ejército que quiere esterminar nuestra plltl'ia, 1ejér
cito nemigo dei Norte ha sido de~echo. Se le han ~omado

38 carretas con provisiones, y municiones, armas y rop~s

en cantidad, ganados y mula . .
El regimiento N. ~I que siempre se ha distinguido por

el impetu en su carga', 11a sobresalido blandiendo e;:ta
vez sus armas sobre la cabeza de los invasores dei Norte,
y digno e de notarse que, siendo uno de los regimientos
que mas ha peleado, es el que menos ha sufrido. Esto ad
viorte, lJue la impetuosidad de la carga sobre el ellemigo
es una immensa ventajaJ que deben no olvidar nue tI' s
valiente dei ejérclto. Pel'o ai recomendar el regimiento
n. 3, lebemos colocar en la mi ma e cala ai regimento
n. 3, la iufantaria de Concepcion, la compania de caza
dores dei batalion n. '12, que son lo que mas han traba
jado eD esta laborio a campana.

El ejér ito que venia á apoderarse de nuestras pobia
clones, e iavizar uue tras família, y trazar Sll linea di
vi oria, despedazando nuestro pais, 11a sucumbido á la
apaL'icion de la falanje Paraguaya dei Jor'te. Elia puede
decir, como Cesar: llegué, vi, vinci.

El de astre de ese ejército repercutirá como UIl golpe
terrible obre el ambicioso Emperadol', que vê desecha
una de u mas grandes e peranzas, y le \levará una con
viccion ma, de que u e'clavos jamá' conquistaráo la
tierra de lo libre.

E tamo poes de felicitacione por elimportante snceso
que acaba de ai auzar el e'fuerzo de nuestro brazo; e
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una venganza tel'l'ible que debe horrorizar ai iuva ar y
echal' por lierl'a su e-pil'itu abatido.

Felicitamos ardientemente ti la pateia por la nueva
gloria, y ai Gore Supremo de la Republica, cuya pre ision
y tino guerrero han arrancado dei enemigo tan valioso
laurél.

Felicitamos á la denodada columna deI Norte, castigo
y terror de} cobarde iuvasor. (Sic.)
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MONUMENTO

No rnolllento de coucluirmos esta puulicaçiío, aca
bamos de lêr na folhas diarias o seguinte omeio, quv
com a mab ju ta satisfação aqui deixamos co~signado :

« 1 í. i.4.0.-Coillmissão de limites entre o Brazil o
Paraguay. Assumpção, 31 de Outubro de. 18i4.-1Ilm.
c EXll1. Sr.-O monumento ú memoria do henemeritos
comll1andante e imlllediato das forças brazileira., que
operaram ao sul da pl'OVillcia de Iatto-Gro'so, acha- c
lenutado á margem e'querela do Rio l\1iranda, junLo
ao Pa. o elo Jardim, 110 alLo de uma collin.a e a ln
leguas do passo da Bella Vista no Apa.

« E' de marmore e a sua ba e de pedra e cal.
« A lapide, que e'tá as;,cntada em plano inclinado

soure fUatro peças tambem de marmore olha para a
estrada ela retirada da::; forças, que pa. sa a 50 metro. de
dislancia e contem a seguinte in cripção:
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«-A' memoria dos benemeritos coronel Carlos de
Moraes Camisão e tenenLe-col'Onel Juvencio Manoel
Cabral de Menezes, commanllante e immediaLQ das· forças
em operações ao sul desta provincia, faUecidos em 29
de :Maio de 1867, na memoravel retirada das mesmas
força, o Governo Imperial mandou erigir e te monu
mento cm 1874. - »

«As sepulturas e~tavam intactas e não tinham sido
abertas, como me informaram; foram recon!lecidas pelo
sobrinho do fallecido pratico José Francisco Lopes,
Gabriel Lopes, que mora actualmente na fazenda do
Jardim e acompanhou as forças.

« O monumento está dividido interiormente em dous
compartimento~, contendo um os restos mortaes do
commandante das forças c o outro os do immediato.
Assigllala e'te eompartimento um frasco, dentro do
qual :e acha um ca~tello ele metal dourado, que mandei
collocar ao lado dos ossos, como di tinctivo da corpo
ração a que pertenceu o illu [1'e finado.

« No outro compartimento mandei collocar uma
granada de calibre .4 a La Hitte, que ahi encontrei,
como di tinctivo da arma do distincto commandante
da força.

«Ao lado do monumento mandei fazer uma epul
tura de pedra e cal, e nellà foram depo iLados o 1'e tos
do destemido pratico das forças, José Francisco Lopes,
'ouformc ou de ejo de sua "iuva.

«Entre o dou jazigo' fiz construir outro e depo
itar neHe o o~ o , que se achavam espalhados, de

outros brayos que alú falleceram.
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« Mandei cercar as sepulturas com moil'õe
no vertice da con trucção uma grande cruz
de lei'-

« fi pequeno cemiterio a signala, poL )1/

lugar, onde 'uccumbiram tanto. yalentes ( (1

patria.

« Deus guarde il V. Ex.-llIm. e Exm. r. Ullse
lheiro João José de Oliveira Junqu ira, ministl'O e
secretario de Esta<.lo <.lo negocios ela gaerra.-O coro
nel, Rufino Enéas Gu,sta'Vo Gah;u.u. ),
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