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NAPOLEADA. 

E Scuca , ó rirfido Napoleão ' escuta e treme ao ouvir os gene· 
rosos sentimentos, de que ese;\ pe"lecr:ull a Hcspan11a, e em espe· 
eial a Província de Catalunha , que a p~zar de te haveres ªP?d~ra.
do com horrendas falsidades da sua C"11pital e Fortalezas mais 1m· 
portantes , teve a c6ragem de levantar primeiro a sua orgulhosa ca.• 
'beça, e oppôr huma muralha impenetr.avel ao ihfame jugo , que bu11• 
cavas impór á Nação toda. Náo soffrêrá.o os Catalães rua cruel ry
rannia. Catalunha sabe qncm és para arJer em cólera contra ti , .e 
dissipar como fumo teus ambiciosos e iofemaes designios. Os rínu.· 
dos , que preferião ás doçuras da liberdacie huma quiecaçã~ , que 
trazia envolto> os ferros de hnma escravidão horrorosa , Já ficáo 
convencidos do seu erro, já convenêráo a sua timidez em nobre OC• 

gulho_, ~ co1Tem ásarmas para a~iquilar-ce. Aquellas almas vena.cs_. 
que tmhao confiados os grandes mteresses da Nação , e corrompi· 
das com mas enganosas promessas te haviáo entregado as chaves da. 
.(:lespanha , ou nio existem já , ou. indignas de ver a luz se escol\" 
dêráo , sepultando as suas infernaes intrigas em hum profundo si
lencio. Catalunha, assim como todas as mais Provincias da Penin~ 
sula, tem triunfado nesta guerra, .mais formidavel ;iinda, que ll que 
podem fazer-lhe os teus soldaJos ; jf, graças á Providencia, todos 
somos Cara!J.cs , e verdadeiros Hespanhoes. Todos estamos anima• 
dos de hum mesmo espírito , ro:ios te juramos hum odio jmplaca· 
vcl. Cada golpe , que re descarreguemos será hum raio que re es· 
tremeça, traidor, cruel , ímpio, hypocrita , indigno de 'que te sus• 
tenha a terra. 

Deixa já de pôr em ma merrirosa lingoa o pomposo nome de 
felicidade, de que ten~ abusa.Jo tanto. ê Pensnvas enganar com es· 
se váo zunido a ttesp:rnha, como o tens conseguido nas mais Na-
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çôes, e ainda nt mesma França ? Dize; fementido é onde est.{ a 
paz e a felicidade que lhe prometteste ? Nós estamos prevenidos 
contra os teus grosseiros embusre:; , a experiencia. nos a.brio O> olhos 
para ver o horroro3o c \os ,9e teu pérfido coração, e penetrar o pla
no infernal que tens forjado: sabemos que a tua linguagem ordina
ri:l he o perjurio e a mentira : que em quanro promettes felicida
des, rev0lves em tua fant.,sia perfidias, aleivosias, calamidades' e 
desastres; ciue em qu:mco em rua ímpia língua , tomas o sacrosanto 
nome de Religião, meditas aniquilalla ; que em quanro vel).~ como 
alliado e amigo , abrigas em o tenebros~ seio, hum immensO aby!· 
mo d.! traiçáo ; que levantas huma má<> para dispensar lisongeiros 
:abraçJs , e cravas o punhal com a ourn : que imprimes suaves os· 
culo:; com teus labios, e ..l~spedaças com. os dentes de javalí ; que 
semelhante á víbora occulras entre as flores hum veneno morul: 
monstro que o i~ferno ha vomitado. Tu te tens feiro chamar Na· 
poleáo o grande, o todo poderoso, com eifeito o és; todo o mun· 
âo,, toda a posteridade re farão jusríça : todo o mundo re chamará 
o omnipotente; porém omnipotente em maldade , porque de todas 
ns maldades fs capaz , e ate agora tel'IS acredirado O ~ell soberano 
poder com as mais execraveis , e mais atrozes : coJo o mundo te 
chamará o grande ; porém o grande em· impiedade , o grande em 
pcrfidia, .o grande em cruddade, o grande em hypocrisia , o gran
<le em traiçáo 1 e o maior de todos os tyrannos , que a cólera dos 
Ceos tem arrojado sobre a terra. é Por venrura foi Nero maic; cruel 
que tu ? ( cem abortado o Cancaso monstro mais voraz ? j Serpen
te q1Je a França creoo em seu seio pua ruiaa sua! Tu a ~ens a•ro
pefüdo , .tu cens dcmuido a sua povoação , tu tens arurcado os 
.fühos do seio dê seus Pais , tu tens desolado as familias , tu 1ens 
foit) correr immensos rios de lagrimas, tll tens coberto de luto á N~ 
ção toda , cu lhe tens têi to esgorar aré as fezes de hum immenso 
cal x de amargura , tu reis rr3nstornado todo o· mundo , tu fazes 
nadar sobre hum mar de s:ingue esse Throno, que injustamente oc· 
cupas, tu tens execmado tudo, quanto póae imagina(-se de biuba· 
to e atroz, para estabelecer o teu cruel despotismo, e engrandecer 
a teu3 Irmãos., e parentes, que deviáo Jicar sepultados comtigo nas 
caverna~ da Corcega. Dize, tyranno ( que tirará a França de que 
Luiz ~eia Rei de-Hollanda , José Rei das Sicílias ; (porque de 
B.!spmba ~am o he, nem o será) qu~ tirará de que teu Irmão Je
ronymo seja Rei de Westfalia , e de que tu vás furtando Sceprros. 
para pollos em mãos de ciuem se te anrolil2 ; se milhões de cada· 
yc:res Franc~es hão de. formar a galaria para subirem ao Throno~ 
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E~"ã tll1 1mbiçáo, que áevora a França, e cransrorna os Truperioi; 
ht::. ráo louca como interminavel : nenhum Monarca , nenh.:im ry
rarino jámais houve , que náo apparenciasse ao menos alguma Re
ligião , como o meio mais conducenre :ios seus interesses. Porém 
m :io momenLo em que ce finges Cacholico , desmenres com teus 
feilOs o mesmo ~ue finges com palavr::s j Impio ! é Quem sonha· 
rá que és Cacholtco, em quanco por meio de teus Agentes execu· 
cas o horrendo syscema , que cc ha traçado o inferno , insultas o 
Ceo, blasfemas de Deos , despedaças as sagradas lma~ens , pizas 
o Sacrosanto Corpo de JE,SU CHRlSTO, incendêas os Templos, 
fazes mofa dos mais ccrriveis e auguscos mysterios da Religião , e 
semelhante ao Ance-Chrisro usurp:is, e te aproprias os attribucos da 
Divindade? ( Póde imaginar-se impiedade mais louca , que fazeres
te chamar rodo-pod~roso ? j Hespmha estremC\:e ao om·ir os teus 
exacraveis sacrilegios ! Já sabia que havias profanado sempre o sa· 
grado nome de RelillÍáo , que eras Mahomecano no Egypco , Ca· 
tholico em Róma, t•ilosofo em França, Judeo nas Synagogas, Pro
testante aonde te convinha ; porém Atheista no teu coração. Para 
dar alg1ima satisfação á L<rança Catholica apparenciasse Catholocis· 
mo : sobre os restos da sua anriga Religião erigiste hum esquele
co. ; e apenas acabas de promeccer q!1e o revemrias de gloria, a de 
explendor , começaste a subcavar seus fundamentos, commetrestc 
os mais barbaros desacaros contra o Vigario de JESU CHRISTO, 
extendeste as mãos rapaces ao p:urimonio de S. I1cdro , insultaste 
as veneraveis cans dal1uelle Santo Ancião , que veio de Roma a 
París para ungir-te , e authorizar-te Imperador , correspondeste a 
cão assignalado favor com a in5racidão de huma vibora , despojaste• 
lo do explendor , e gloria unida de tempo immemorial ao Pontifi
cado, inundaste-lo de a 111argura, arrancaste de seus braços aos Car
deaes seus filhos; aquelles sabios amigos, que o a judaváo a sem ir 
as calamidades , de qt1e tu mesmo er.is Author , e a desempenhar 
o alto ministerio , qtt..: o Espirito Santo lhe havia confiado : por
taste-cc: coru elle como o ladrão mais ímpio que vfrão os Seculos, 
fizeste por fim rudo qu:into pôde sugerir-te Lucifer conrra a Reli
gião. Tudo sabia a religio>a Hespanha : calava, gemia, e se hor· 

· . rorizava ao considerar esse insondavel abysmo de impiedade ; po· 
rém náo chegava a persuadir-se que a tens scncimer.ros JUnt!lSSes 
tanta estupidez , que viesses a abortar ein seu centro o infernal 
monscro que havias concebido, e semear tantos erros neste frondo· 
so jardim da I~re1a de Deos. ê Pe11savas, barbaro , destruir a Re
ligião em Hespanha ? Não o conseguirias , não. Por mais que te• 
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nbas feito alliançt com Satan:ís : ainda que se juntem :t teus Exer· 
citos railhóes de espiritos infernaes, a Igreja de JESU CHRISTO 
estabelecida sobre huma firme róxa , e sostida pelo braço do Onmi· 
potente , permaneeerá inconcrasravel na nossa penins11la , a despeito 
do furor, com que a co.ct1bates, e da raiva dos Demonios ceus ai. 
liados. Deos ama a Hespanha, elle a protege : elle accendeo o fogo 
de ráo gloriosa revoluçáo : elle depositou na sua máo a espada , 
com que ha de punir-te : elle lhe inspirou o zelo 1 que a abraza, 
para vingar os ultrajes que lhe has feito. j Quão doce he para to
é:los os verdad:!iros a~spanhoes o combater pela causa de Deos con· 
tra hum ímpio , como tu ! Deos re vendou os olhos , para que 
caias de precipicio em precipício aré á rua inteira ruina; em quan· 
to deitas m~:l dos meios mais impolicicos para satisfazer a ma in
sensata ambição. Louco. < Ign,>ravas que insultar a Religião dos 
Hespanhoes ~ra cocar-lhe no nu is vivo do coração, e excitar coo· 
na ti a cólera de huma infinita multi :ão de Lt:óes? Com mas im
piedades irritaste a Hespanha : com ruas b:i.ixezas te rens feiro em 
seu conceito o homem mais vil, e sórdido. Debaixo da mascara de 
amizade pertendesre zombar do candor e boa fé da Nação mais no· 
bre, e generosa Je todo o mundo. Ladrão , tu com o pretexto de 
defender nossas Provincias intr0Juúice nellas teus Exercitos, occu· 
paste as nossas Fomlezas, promertendo felicidades , fingindo fabu
las, e pondo em tua boca imm.mda innumeraveis mentiras , anra.
histe com fementidos affagos ao nosso adomfo FERNANDO ; e 
publicando falsas renúncias com huma vileza, de cj.ie não ha exem
plo , nos arrebacasce aquelle amavel Joven , que idolarra a Nação 
c:oda , pH~ dar-nos o outro eu , como dizes; isco he, hum cyranne> 
como tu , a quem aborrecemos com odio mortal , a quem aLorre
ceriamos aincfa que lhe assistissem as qualidades mais brilhantes, 
sómente por ser creatura ma. Não póde haver vileza que náo ache 
lugar em teu perverso coração. ( Quantas vezes cnamastcs a Car· 
los , meu caro amigo, meu fiel Alliado? Fe.:1entido ; cm quanto o 
affagavas , em 9uamo lhe offerecias a tua protecçáo ; de acordo 
com o infame, com o desnaturalizado Godoi urdias a horrorosa tra• 
ma para expulsallo do Continente , como o fizeste com os Sobera
nos de Pormgal ; mas logo que hum accidemes imprevi$tOs descon
certáráo o teu S)'Stema, voltaste a ourro lado, acudiste como sem· 
pre aos recursos da toa politica macbiavelica , a mentira , e a seduc· 
ç:ío. Todavia tiveste cara para abusar do nome de prorecçáo, a fim 
de attrahir a teus laços buns Reis, 9ue não souberáo abrir os olhos, 
nem escarmencar·se com os recentes exemplos de seu proprio san· 
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gue cm Napoles, em Etruria , e Portugal. j Oh Borbons ! J Quem 
vos cerrou os olhos , para que náo-\'isseis 9ue \'0560 fingi o prore
ctor não pertendia ma is que a vossa extincçáo , e estabelecer o thro
no da impiedade sobre as vossas ruínas ! A rua politica he hum te· 
nebroso cáos de contradicções :\S mais grosseiras. 

Em quanto rinhas a Carlos em teu poder , e lhe chamavas 
alT)igo em Bayona, o infamavas. em Madrid , cruavallo de fraco, 
debil , estúpido , inhabil para reinar. < E tu presumes dispôr do 
Throno· das Hespanhas ~ Tua CQnducta tem irritado os :mimos dos 
Hespanhoes , dando-lhe huma cabal idé·a de tua baixeza , e cara· 
c1er abominavel. i Com tão vís meios presumisre aroderar-te de 
huma Nação granJe , e cheia de nobres e generosos sentimentos ! 
j Tu nfo reinarás cm Hespanha ! Çaiáo do Ceo ~rdentes raios, 
que a reduzáo a cinza~, antes que admittir em seu 1 hrono t.;l pes
te. Cada Hespanhol está resoluto a dar-te a morte. , ou a morrer 
antes de reconh~cer por Soberano a nenhum da rna raça infame, 
raça de viboras, a quem o inferno prestott o seu veneno para afA ic
ção da linhagem humana. ( Por ventura pertendes fundar o teu di
reito ao Thron() das rTcRpanhas nas renúncias de Carlos e Fern::in
do, t1ue se suppócm feitas n teu favor? j Pérfido! ? Tod;i,viQ per· 
rendes paliar reu latrocinio com humas renÚn<:ias ou falsas , ôu ar
rancadas com violencia ? A tua impruc!encia te fez acreditar que ti>
nhas faculdade para mentir aos olho; de coJa a Europa , e..per{en
der -<jue em reu obsequio se opp<>nha a mesma luz da evidencia pa
ra crer as mas imJ>9~niras as mais palpaveis. As Cortes , <jllé d~ 
cretasre celebrar em Bayona, sáo outro meio de que lançastes •l?áo 
para enganar a Europa. ê Cortes em Barona para elegc::r R<!i de 
Hespanha ? A Nação Hespanhola eleger Monarca cercada das ar
mas de -hum .traidor ? e E quaes houveráo sido :1quellas Cones, 
supposto que se honvessem verifi.cado? Mandastes con1parecer cento 
e cíncoenta -indivíduos das classes e Cidades mais distinccàs de toé:là 
a Nação ; mandaste-los cômparecer ; porque não ha dúvida , que 
hum · Corso omnipotente cem amhoridade para mandar em Hespa• 
nha : aquelle$ deviáo ir pre\•enidos , -estar penetrados de teus senc~
mento~, e conformu-se absolutamente com elles , ou pagar com a 
cabeça a.-sua opposiçáo. ' ,. <i 

Tu cerias . propcmo aos Vogaes que elegessem hum Monarca 
da sua satisfação. Desgraçado claqoelle , que ho\wésse chegado ~ 
proferir o amavel nome de FERNANDO VII. : nfo havia meio: 
ou teu Irmão José , ou a morte. Sem embargo todos nquelles V cr 
gaes- , que penendias representassepl a Nação , te haviáo de fazer 
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rendidas súpplic!S , dirigida' a que tu mesmo dénes hun1 Rei á 
Hespanha , que na tua incomparavel prudencia, sublime policica, 

'e genecosos sentimenros, esraváo affiançadas a prosperidade e gloria 
da Nação : que nioguem melhor que tu podia saber quem era o 
homem grande capaz de dar·lhe com , e restabelecella ao seu ami
go esplendor : que hum Monarca elegido pelo todo·poJeroso Napo· 
leão , e posto debaixo da sua protecçáo omnipotente , era o unico 
meio para levantalla do seu entorpecimento e decadencia ; e que es
te Soberano devia ser hum de ma generosa prosapia , a quem a 
Prov!dencia tem posto sobre a cerra para a regeneração das Nações. 
Aqtfelles , que nio hou\1essem rido valor para soster & custa da pro
pria vida , a justiça , a consciencia, e a honr~, não ha dúvida que 
te houverão dirigido esras slipplicas. Tu náo terias accedido imme· 
diacameoce a elias; terias dado esperanças lison

0
eiras , dizendo que 

a grande obra da felicidade Hesp:mhola pedia buma séria , e profun-
da medita_çáo. -

Tal foi com pouca differença a tua conducta a respeico de Hol
landa. Terias calado por espaço de alguns dias , affecrando que a 
tdicidade de Hespanha tinha de rodo occupada a tua alta mente; 
e depois deste silencio , houveras por fim abortado o monstro, que 
muito tempo antes havias concebido : isto he ·' houver:is dado á 
Hespanha o ourro tu , o L;nlrão do Tbrono de Napoles , peste e 
ruina das Sicílias. Assim percecdestes enganar a Europa , dando-lhe 
a entender que a Hespanha , cançada da Oynastia dos Borbons , te 

• havia pedido para Rei a teu Irmão José ; porém saiba a Europa 
inteira, que não te quer, nem a ti, nem a ten Irmão, nem a ne-. 
nhum da rua raça, que decesta e abomina.~ Se rens felicidades para 
dar, guarda·as para a França, a quem promertesres fazer fol•z , e 
não venhas prodigalizar á Hespanha huma felicidade, que não quer. 
Se a 11e3panha tem sido desguçada debaixo da Dynastia dos Bor- , 
bons, bem sabe que to deve agradecer a ti. < Queres ser hum no· 
vo D. Quixote, que venhas a desfazer aggravos de que cu me3mo 
foste auchor , para irricar os animos dos Hespanhoes contra seus le· 
gitimos Soberanos? ' Que genero de felicidade he e~ra, que vinhas 
d:ir-nos com Exerciros numerosos , com formidaveis trens de Arei· 
lheria , e occupando os poncos, em que tinhamo~ alf.ançada a nos
sa liberdade ? i Pócle haver infelicidade maior que obrigar a accei
tar huma felicidade <J.:le se náo quer, e obrigar de maneira que, se 
não se acceira, não fica outro arbirrio mais que a morte? Porem a 
Hespanha abrio novos caminhos enrre a Scylla , e Carybdes , em 
que a havias coUocado. Ainda que occnpes as suas Fort;tlezas mai~ 
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importantes , não tememos. Cada Hespanhol vale huma Forrale• 
za. 

Os invencíveis de Marengo, Aostcrlitz , Je,,a, e Eylan não 
nos acobarJáo. \' enháo teus Exercrtos, ve!lha rodo o inferno, que 
te presta os seus amdlios : tu não prevalecerás contra a religiosa 
Hcspanha, sostida pele braço do Todo Poderc:;o. Tuas decanr:idas 
victorias náo ~e devem ao teu val.:r, senão aos recursos de teu Ín· 
timo alliado , o Príncipe das Trévas. Catalunha eom Hespanha he ,-
a primeira Província , que medio os seus Exercito'> com aquelles, 
que os teus Diarista~ assalariados nos venderão por invencíveis. 
Cincoenca pais~.,os de Jbualada e Manreza, postados nas alturas de 
Bruch , não sóme"lte oppuzeráo huma muralha impenetravel aos 
tem Infames, Cavallaria, e Arcilheria, senão tambeín derrotáráo 
duas vezes huma Divisão do teu Exerciro , composta de tres mil 
homens, e a obrigíráo a huma vergonhosa e precipitada foga ; e o 
teu Exercito de oóservaçáo dos Pirineos Oriencaes , pôde observar 
os milhares de morros e feridos, qu~ naquelles dois encontros cahí· 
ráo dos teus intrepidos campiões. . ~ . . 

Os paisanos de Cervera deuverao por mu1m rsmpo em Mo· 
lins de Rei outra Divisão do teu Exercito , e tiveráo valor para 
;;irrostar as tuas forças reunidas naquelle ponto. T el13 Geoeraes en· 
v ... 'Tgonhados do infeliz exito das suas tentativas, se reanim~áo pa
ra apoderar-se de Gerona ; e trezentos soldados unidos com al.;uns 
Ecc!esiascicos e paisanos daquel~a Cidade, defendêráo valorosamen· 
te os seus muros. Os heroes de Ausierlitz, aquelles vencr.dores de 
quem te promertias o lmperio do Mundo , tiveráo que retirar-se, 
com huma precipitação mais que regular , deixando coberca de ca
daveres as immediaçóes daquella CidJde , e levando por fructo da 
sua eKpediçáo quarenta c1rros de feridos. 

Quinhentos e cincoenta paisanos do Ampurdan derrotár:o a 
niil e oitocencos Infantes , e trezentos .soldados da tua Cavallaria, 
fazendo-os deixar no campo a oitocentÕS individuos daciuella Divi
são , entre mortos e feridos. As;im pois podemos formar hum cal
culo, bascantemenre exacto , segundo o qual cada Catalão excede 
em valor, ainda em raso campo a qna<ro dos teus invencíveis he
roes. ( Náo se vio tambem que hum só doo nossos valorosos paisa
nos se desembaraçou de oito .Couraceiro~ Francezcs, zombando da
quellas pranchas de metal , a ~uem d~vem o nome de invulnera
veis? Isco sem dúvida te parecerll incrjvel; porém deves contar com 
isco nos reforços que envies , ou desistir do louco empenho em que 
J.>Orfias. Catalunha he aqudla mesma Provincia que repetidas vezes 
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c!eixou escumentada a França, e ·fez tremer em outro tempo l Eu· 
ropa inteira. Sem· armas , sem tropa , sem Chefes, sem ordem, 
acaba de aniquilar o tea Exercico de observação. Nem hum s6 dos 
teus soldados ha Je tomar á sua pacria. Catalunha vingará , em 
quantos soldados etw1es, a perfidia, <:>s roubos, as violencias, os 
iocendios, as impied;ides das tuas tropas, e o sa"t,l>Ue das innocen
tcs viccimas, que nos Póvos indefesos Lem feiro correr. Nem com 
rsto applacará sua vingança, deixa que possa organizar as suas for
ças : ella em número de cincoenta mil campeões, que valem mais 
que duzentos mil dos teus bravos, fará alLança co:n a mesn"'l:l Fran· 
ça ; e unida com as de ma~ Províncias de Hespanha , náo parará 
a ré cravar-te, hum punhal no seio : monstro indigno de que cc sof
fra hum só instante essa pobre Nação, que cens cm víl e duro ca· 
riveiro. 

Apregol embora as victorias, que o m~ntir-0so Duhesme disse 
haver conseguido em Catalunha ; gloria-te de haver-te apoderado á 
força de armas de Barcelona, com perda de muitas Catalães; ce
lebra em teus Oiarios a tomada da imporrante Fortaleza de S. Pe· 
dro Marcyr ; dize que o teu Exercito yolrou triunfante dos ehcon· 
tros de 'Bn~h : eu não duvido que dirás tambem que Rosas , e Ge
rona se rcndêráo ao ouvir entre o estrondo de tuas armas, o terrivel 
nome do omnipor~nce Napoleão. ( Sonhas, ou esrás dc!perco? ( Sâo 
~càso e:>tas vic1orias vans fantasmas, que se te apresentáráo e_m so· 
nhos? ê Onde está a Fortalez.a de S. Pedro Marryr ~ e Que praças 
tens to~ado ? ê Em que Cidade tens enrr<>.do , a não ser que te 
abrissem primeiro as suas portas? \ <.<uanros passos tens adiantado 
em Catalunha? Se taes são as victorias do Norce, por cerco és ou· 
rro Alexandre; á vista de mentiras cão classicas, Catalunha chei:;a 
a crer, que nem se quer és soldado bisonho. ( Por veomra Man· 
resa, Igualada, Cervera, e outras povoações considc:raveis da Pro
víncia cem dobrado a cervís a teu jogo, como dizes ? ê Por ventu· 
ra os ciue te fazem guerra nesta Pr;.>vincia não sáo mai11 qt1e bum 
bando de salceaJ.,res? Mentes, barbaro , e memem os teus Diaris
tas assalariados: Catalun'1a olha como h:un d :s seus principaes de· 
\ c res o levanrar·se comra ci: Ma:iresa, Ig:.iala~a, e Cervera levan· 
tãráo o e3<andane de tão gloriosa revolução , e tem sabido inspirar 
o seu nobre enthusiasmo ás demais povoações livres das tuas ca
dêas. Lérida se consticuio o centro , donde háo de sahir raios que 
te abrazem. Esras são as que te fazem guerra. ( E dirás qne náo 
sáo mais :que huma tropa ele salteadores? ~ Pirata Corso ; tu he·que 
é~ o salceador, que com o larrocinio mais horrendo pertendias usur-
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par o Sceprro mais respeiravel do Universo. Teus G~es estáo 
forjados na mesma frágoa que cu. Elles são como ru a geme maia 
sórdida do mundo : nem ainda nos convites sabem reprimir aque!la 
immensa paixão do furto , que os domina : apenas vem alfaia de 
algum valor, a que não e~cendáo logo as suas mãos traidoras. Sua 
conducca náo cem feito mai'I que accelerar a sua mina e a ma. Não 
imporra que não tenhamos Tropa, nem Exercit·JS , nem F.rarios, 
como disse hum dos reus políticos , para exa~gerar a Jebiltdade de 
Hespanha j impmdencia insotfrivel ! Hespanha espo·ou os seus Era· 
rios para contribuir i cua incerminavel ambição : ella ce empresrou 
suas Esquadras, e te deo quarenta mil homens ; isto he, a flor das 
suas tropas par.i realizar os teus proJectos no Nortel, e em Portugal; 
e vem hum politico Ftanccz com o descaramento proprio dos teus 
~quaz.es, e diz que Hespanha he hama Potencia dcbil, sem Era
no, e sem Exerdtos. Sabe pois, e saibáo os teus poliricos, quo 
toda a Hespanha se converceo de repente em hum Exercito , e 
n' hum Erario inexgotavel. Os teus Exerciros ficáo já derrotados 
ames de chegar ao ponro de reunião. Murat fugio de Madrid: Mon
cey com as miseraveis reliquias do seu Exercito fugio de Valença: 
( Duponc, e os seus dezoito mil homens onde estão ? Lefebre já 
não exisre; Duhesme achou sna ruina nos campos de Gerona , e es• 
peramos que bem cedo seja o T nfcrno , o f>'.>nto de reunião das suas 
tropas Teos soldados, bramando de raiva poBaas derrotas, j:\ não 
tem valor senão pnra commetter excessos horrivcí! nos Póvos inde
fezos ! e Aldêas: nelles tem ~afogado até aiora o espirito de de· 
solaçao, de carnificina , de impi1dâde :r de barbarie, n' huma pala
vra. o espirito de Napoleão. Elles saqueáo: elles queimão : elles de
golao os anciões e meninos: violão a~ mulheres, e sacisfeita a sua 
'brutalidade, as arrastão e despedação; suas bayoneuis abrem os ven· 
tre11 das .Máis, e tiráo a vida aos innocenh!S infantes, que todavia 
não tem visto a luz do dia: cançados COfl'l hum genero de cnielda· 
de, se .volvem a omro, arre~táo aqll'elles Tigres as Donzelfas, e 
tenros infantes , vendem·nos puhlicamente ; e se a Providencia não 
depara quem os compre , com hum genero de Jogo, que estremece 
a humanidade , os levantiio aqucl!es canibaes ao ar com as pontas 
das bayonetas. ( E estes sá9 os Emissarios, a quem havias confia· 
~o a felicidade· de Hespanha ? A's armas. , valorosos.. Hespanhoes, 
as armas: intrepidos Cacaláes ; olhai a vossa formosa P#tria ; olhai 
os amenos campos comparaveis c:>m os Elisius , olhai esses robus· 
tos filhos, doces objectos do vosso amor; olhai essas frescas Dc_>n· 
zellas , que promeuem ao Estado o rescabeleci.menco da mais toe· 
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1Mst povoãçio; olha.i vossas consortes, VOSSAs riqueus, vossis ct• 
sas , e vossas sagradas Aras , tudo vos querem arruinar e roubar 
aquelles barbaros. 

Guerra a Napoleão : guerra ao ímpio: guerra ae traidor : guer
rn ao inimigo da humanidade: guerra ao Tigre devastador das Na· 
çóes. Deos combate, e combaterá contra aquelle infame : elle en· 
cherá de córagem o nos~o coração para aniquilallo : ellc excitará a 
Norte e Meio·dia , e os fara contribuir á sua ruína : coifas as Na· 
çóes, victimas Jo seu desporismo , se conjurarão contra elle, e le· 
vanrarão seus braços para derrihallo : a malo~rada França abrirá 
seus olhos para ver o impio, tal como he, e aborrecello com odio 
ine.xtinguivel : o Ceo despedirá seus raios sobre a sua cabeça : a 
rerra a6rirá suas entranhas para uagallo·: rodos os elementos se con
jurarão conru elle : todo o inferno lhe sahir:i ao encontro , e °" 
abysourá em sua.s tenebrosas c.ivernas : as Nações se regosijaráo 

' ao ouvir o estrondoso som da sua quéda : queimarão suas escarnas e 
retratos, e dançarão em torno das f~ueiras: arrastarão o seu idion· 
do cadaver, e dirão : j Gloria ao 1 odo Poderoso ! Gloria ao Se
nhor Deos Immorul ! Gfori a ao invencivet Senhor dos Exerci tos! 
Ah ! Como derribou d~ cum~ do seu podi!r .ao. soberbo, que presu· 
mia levantar-se com u 1mper10 do Mundo ! Seja pasto dos Cies , e 
das Feras o sacr-ilego, que fez chamar-se o grande, o todo podero· 
so sobre a terra : que não fique memoria delle, senão para qoe a 
posteridade o nomêe com horror, e o cite como exemplo de fmma 
perfidia sem igual Escuta, 6 perfido Napoleão, escuta e ueme :io 
ouvir o desastrado fim , que tens merecido com as tuas inauditas 
maldades. 

' ' " 
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