Nota de Henrique Arantes Lopes de Mendonça, seu bisneto.
Este poema, escrito em 1883, foi dedicado ao adido militar da nossa delegação em Londres,
o major Luís Quilliman, pela atitude de desafronta que ele assumira, em resposta a
invectivas caluniosas contra o nosso país por um deputado ao qual desafiou para um duelo.
Por razões que justifica assina com o pseudónimo “Lusos”.
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LU IZ DE QUILLINAN
MAJOR DO EXERCITO PORTUGUEZ,
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LEGACAO' PORTUGUEZA EM LONDRES

Permilla-me <P. ex.ague na primeira pagina d'esle modesto
0ppwcu[o.ell collogue o. seu nome, de ora apanle slmpalbico a toMS
OJ porluguaes.
}faa prelenM com elle acoherlar 0 meu anonrmo,
gue circumJlanctaJ eJpeciaes me forfaram a tomar.
}fem creio
a
gue a pOJifaO official de ~.
lbe permiUa 0 perfilbar as MU
tri.naJ expresjaJ n'eJle hrado de indigna~o, para mim jwlisJima,
nem ell me suhtraw, JenM necessarw,
responsahilidade pesJoal de

ex.

a

tacs MulrinaJ.
esta offeria nao paJsa de uma singe la, maJ cordeal bomenafJem
a
ao hrwJo procedimenlo de <P. ex. , em respoJla as inpecliPaJ
calumnwsas de um depukIM inglez.
,eSUJ urmos, pede d bonra de lbe apertar a mao
{) mats objcuro MS admiradores de <P.

·.LUSUS

ex.a

•

I

•

DELENDA ALBION!
I

Eil-os, 6 bom burguez os nos 0 alliados!
Despem da cortezia os brilhos costumados,
N'uma explosao fer z de tumida insolencia!
Pondo de parte os saos di tam~s da prudencia,
Desdenhando S11btis periphrases e -ambages,
Despejam sobre nos a chuva dos ultrajes!
Onde a Europa s6 viu motivos para 0 pasmo,
Vao par a l1odoa vii da injuria e do sarcasmo!
A colera a inina, em rebusnante estrepito,
Ergue a pata cruel sobre 0 leaD decrepito!
Muito bem, muito bem! 6 bandoleiros flavos!
Arrancae-nos emfim os derradeiros chavos,
Despojac-nos de todo 0 heroico patrimonio,
E audazes vomitae, n'e e jargao saxonio,
A nojenta invectiva, 0 enenoso apodo,
De lodo por brotar d'uns labios taes de lodo,
Contra 0 velho immortal, a quem deveis um mundo.
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Pobre patria! bern ve 0 pelago profundo
Em que te despenhou a cega contian. a!
A oberba villa a tudo se abalanc;a,
E na bocea mordaz do anglo- axao maldito,
E vii como a Turquia, es pre a como 0 E ypto.
Passou 0 tempo ja em que as aureas algemas
Que te impoz 0 bretao brilhavam como gemma!b!
Agora 0 caso e Olltro! Os despotas convul'os
Primem no ferreo engenho os tells nervosos pulsos!
Inda mai inda mai ! Heroes do nevoeiro!
Apagae es a fome! Aqui inda ha dinheiro!
Mas nao, meu Portugal! 6 meu sagrado ninho!
It preciso ahir do negro pelourinho
Onde, aos olhos da Europa, absorta do e pectaculo,
Exgota 0 no 0 sangue 0 olos al tentaculo
D'cssa medonha pieuvre- a perfida Inglaterra!
6 patria, 6 santa mae! os labios teus descerra!
Ah! nao deixes calcar n tua fronte augusta
Pelo bretao ruim, que espuma e barafusta
Do luzcnte metal na fome insaciavel!
Ergue de novo a voz, outr'ora formidaveI,
Quebra as adeias vis, rena e para 0 bern,
E escarra-lhe no ro ·to 0 infame insulto, 6 mae.

I

II

Eia, louros ilheus! - Agora e ne essario
Vermos a quanto monta 0 ardor humanitario~
De que vos orgulhaes com basta hyp crisia!
Despeda<;ae da hi toria a pagina sombria
Ond(f em lettras dc angue a Europa consternada
Le o· supplicio atrez da India subjugada!
Dos tropicos ao polo, e do equador aos tropicos,
T endes manifcstado . feitos philanthropicos.
A America apre enta a suas cicatrizes
Do tcmpos da opressao, 6 servos de Cambyses!
A colonia do Cabo, a dilecta da Hollanda
Viu seus filhos fugir a escravidiio nefanda!
E nos conlin do mundo a propria Australia chora
.As victimas da febre aurea que vos dcv ra!
E fallaes sem pudor, em phrases exquisita
De paz e caridade, 6 novo jesuitas!
E junto a vos a Irlanda, immersa em desesp'rans;a,
Ergue urn brado de angustia, urn grito de vingan~a.
Ah! e chegar bern longe a cynica ou adia,
Depois de crimes taes, pregoar philantropia.
T ndes poder immenso e prosperas colonins!
Porem, da Nova Hollanda ate as Ilhas Jonias.
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Conhe<;:o muito bern 0 commodo systema,
Que usacs, de re "olver 0 difficil problema
Da civilisac;ao dos povos subjugado .
.
Calcando sob as pes dos rubidos 'oldados
A liberdade e 0 lar, a propriedade e a vida,
Nada r freia a v s a audacia desmedida;
E aonde vas conduz a ede de dominio,
Em v z da il1ustra<;:ao levae 0 morticinio.
Vindcs fallar talv z, em phras s pedante cas,
De commercio opulento e de obras gigante cas,
De riquczas scm tim, deeml r 'zas collossacs
Nas trist s regi6cs que altivo d minaes.
Ah! nada d'i:sso apuga os echos dos g midos,
Cheios de raiva e dor, dos povos opprimidos.
Ern ouro transforrna S 0 sangue viI que os banha,
Que vern rolar dep is aos p' da Gra-Bretanha!
•
A cada nova estrada, a cada templo novo,
A vos a enxada fere 0 cadaver d urn povo.
E emquanto dos bret6es 0 carro triumphal,
Se avam;a, desprezando 0 brado universal, •
Tu gemes impotente, 6 candida justi<;:a,
Sob os odientos pes da lobrega cubi'Ta!
Nao! do romano imperio ate a inqui i<;:ao,
Das furia do papado as da rcvolu<;:ao,
Nada eguala em horror a tenebro"n chronica
Das sevas invas6es da ra<;:a anglo-saxonica.
Ao graval-as no bronze empallid e a historia!
6 s berbos brctoe ! tal e a nossa gloria!
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E ousaes a Portugal vtbrar os torpes chascos ...
Vamos! baixae as maos! 6 lugubres carrascos!
Poz n'ellas mancha 0 sangue! E 0 cheiro nauseabundo
Corrompe as multid6cs' e contamina 0 mundo.
Arqueja' aiqda 0 Egypto, em . onvulsivo arranco,
Sentindo 0 gladio inglez cravado no seu fianco.
E v6s, cheios. de orgulho e de impetos ferozes,
Ebrios pelo triumpho, ergueis as flilias vozes,
E pertendeis manchar 0 velho Portugal!
Ah! nao ousaveis tanto em tempos de Pombal!
Aquella excelsa voz, sahindo do ample peito, .
abia-vos conter no termos do respeito,
Naomurmuravei , nao 1 quando a lusa bandeira
Vos fazia curvar a front sobran eira.
Hoje, ao ver do gigante 0 colossal destro~o,
Julgando a terra inteira urn patrimonio va so,
Nao contentes de haver trahido a lealdade,
Negando para 0 Congo a nossa auctoridade,
Ligaes-nos sem pudor ao potro da ignominia,
E lan<;aes, como a<;oute, a imprel..:a<;30 fulminea.
Oh! como a patria chora a louca seguran<;a
Com que se confiou a punica .allian<;a!

DELENDA ALBIa
Que vantagens logrou? a industria aniquilada,
a commercio nas rnaos da perfida alliada,
E, ao ver-nos sem vigor, immersos no lethargo,
A Europa que nos lanc;a 0 seu de prezo amargo.
Pois bern! ergue-te agora, 6 povo portuguez,
Remed ia a fatal pas ad.a insensatez!
ExpUtsa 0 v ndilh6es! sa ode 0 negro jugo!
Rouba 0 teu orpo heroico ao ferro do verdugo!
Por urn momenta olvida as luctas intestinas,
. Hasteia 0 immortal pendao das lusas quinas,
E nobre, e grande, e hom, audaz inda que tardo,
Zomba por tua vez do batbaro leopardo!
Filhos de Portugal! 6 meus compatriotas!
Tendes no forte brac;o 0 estygma dos ilotas,
No brac;o que logrou encher ere a sombro a terra!
1 ~ao sois amigos, nao! mas servos da Inglaterra!
Se amaes a patria exangue e .amaes a liberdade,
Esquecei das facc;6es a feia inimizade!
Fidalgos ou plebeus, sinceros monarchi ta ,
Democratas 'leaes, ardentes socialistas,
_ uma explosao de amor, de . 01 era titanica,
Unidos combatei ;f 'ordidez britannica.
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E agora tu, Europa! 6 m~e da liberdade!
Nao curves a .cerviz as obras da maldade!
Ficta 0 severo olhar na ·terra inteira, e scisma
No mundo que se vae, no mundo que se abys.ma,
So4t os feros tac6es do perfido colosso.
Nao e so no a a dar! 0 mal nao e s6 nos o!
o leopardo bretao deixou rasto. profundo
Em sobejas na~6es, em quasi todo 0 mundo.
No povos enos reis, urn sentimento vago,
Faz acudir a mente a s6rte de Carthago.
Ah! surgis e urn Catao! e a flligida eloqllent:ia
Fulminasse de vez a pllnica insolencia!
E, rasgando a Victoria 0 manto imperial,
Vingas.;e a humanidade e subjugas e I;> mal!
Ha de chegar tal dia! A deusa immaculada,
A justi~a ha de rguer a sacrosanta espada;
Ah! cuidado, bret6es! porqlle ella nao se illude
Co'a mera ostenta~ao de amor e de virtude!
1 es e dia fatal, 0 vosso' immenso imperio
Cahini das na~6es no vasto cemiterio!
E ao ver, cheio de ass mbro a puni'Yao tremenda,
o ffillndo bradara: Delenda Albion! Delenda!
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