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A .MEUS FIÍHOS 



A nossa bandeira. 



A NOSSA BANDEIRA 

V m·dé, da côr dos mares e das florestas . 
que embellezam a nossa terra desde a serra 
de Roruima até á barra do Chuy ; azul, 
como o céo infinito em que abre os braços 
lucidos o Cruzeiro do Sul; dourada, como o 
sol que alegra o espaço e fecunda os cam
pos, a nossa bandeira retrata nas suas côres 
as supremas maJ'avilhas do universo ! · 

Filhos do sul ou filhos do norte, qual 
de nós não estremecerá de orgulho á sua 
gloria? qual de nós não vibrará de enthu
siasmo ao sentil-a acclamada pelos outros 
povos~ qual de nós não se commoverá 
vendo-a desfraldada em paiz extranho, ou 
não se sentirá capaz das maiores audacias 
para a Jefender- de uma affronta e livrai-a 
de uma - derrota~ 



IUSTORIAS DA NOSSA TERRA 

A nossa bandeira é como um pallio 
confraternizadO!' sobre a cabeça de todos os 
brasileiros. Unamo-nos para honrai-a na sua 
grandeza e para que ella seja sempre para 
nós, além do symbolo da Patria, o symbolo 
do Bem, da Razão, da Justiça. Só é inat
tingivel o que é impec~.avel ; só é forte o 
que é puro. São as virtudes do povo tjue 
tornam a sua bandeira respeitada; são os 
seus trabalhos, os seus emprehendimentos, 
o poder da sua intelligencia, a inteireza do 
seu caracter e a magnanimidade do seu 
coração, que lhe dão prestigio deante de 
todo mundo. 

Assim, esforcemo-nos para qne á som
bra ela nossa bandeira só nasçam e se 
desenrolem bellas acções. Que ella pacifique 
gentes inimigas, qÚer tremule nos mastros 
sobre as aguas inquietas, que!' penda nas 
cidades sob!'e os telh_ados abdgadores elo 
homem ; que ella, que tem na cô!' a sug
gestão da esperança, sorria ao extrangeiro 
em doce acolhimento, acenando-nos a todos 
para um futuro bonançoso e amplo. 

Irmãos do norte ! Irmãos elo sul, ami-



A !iOSSA BA:\DEIHA 

gos ! unamo-nos em torno da nossa ban
deii'a ; que os elos que nos ligam se não 
dessoldem nunca, para que seja grande a 
sua gloria e poderosa a sua For<:a! 
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A NOSSA LINGUA 

+ + 

O tempo tem desfeito na minha memoria 
impressões de todo o genero ; mas nunca 
teve fon;a para delir-me na lembrança a 
figura majestosa de um grande velho, cujas 
barbas luminosas eram como fios de neve 
em fJUe batesse o luar, e em cujos olhos a 
intelligencia irradiava com extraordinaria 
magnificenciá. Era um lindo homem, ro
busto, de elevadíssima estatura, de espaduas 
largas, ' gesto amplo e voz sonora. 

Quando elle falava, todos o ouviam com 
recolhimento, como se pelos seus labios 
humaoos passassem sopros divinos. 

Um dia elle entrou em nossa aula, sen
tou-se no Jogar do filho, que era o nosso 
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mestre, e espalhou pol' sobre as cabe~as 

dos alumnos o seu olhar vasto e bondoso. 
Queria assistir ás licções, ouviu tudo 

com interesse; no fim disse, com uma dic
ção clara e perfeita, como se saboreasse as 
palavras ao articulai-as : 

- Meus amigos, venho de longe, ela 
minha villa á ma1·gem elo Parahyba, par-a 
visitar-vos, e é bem provavel que não nos 
tornemos a vêr ... 

" Fui mestre elo vosso mestre e quero 
a seu lado repetir-vos pal:wras que muitas 
vozes lhe disse, quando elle tinha assim 
a YOssa eclacle.· Não e1·a uma licção, era 
uma supplica, a mesma que ·vos dirijo agora 
com egual esperan~a : - estudae a nossa 
lingua, estudae-a com ardoJ", com enthu
siasmo, qtte tanto mais a amareis quanto 
melhor a conhecerdes, tão doces e surp,·e
henclentes são os seus seg1"edos! :Notae bem 
isto : entre todas as coisas que sabemos, 
a nossa lingua é a que devemos saber 
melhor, porque ella é a melhor parte de n6s 
mesmos, é a nossa tradi~ão, o Yebiculo do 
nosso pensamento, a nossa patria a_o melhor 



A :\OSSA LI.:\GUA 

elemento da nossa r;:tça e da nossa nacio
nalidade. 

'' Para nosso orgulho, basta-nos lem
bmt' que nenhuma outm língua !ta de tão 
nobre estructura! De sonoridades variadís
simas, opulenta nos seus vocabulos, malea
vel como a cêra ou dura como o diamante, 
a língua portugueza é a mais bella expres
si\o da intelligencia humana. Dcf'endei-a 1 

;\lão deixeis que outras a invadam e a 
deturpem. Não deixeis que a viciem e lhe 
cosam remendos aos trajes magníficos. Ella 
nã.o quer esmolas, não precisa de esmolas, 
é a mais rica e tem orgulho ele o ser! 
Def'endei-a até ao extt·emo, até á morte, 
como um filho defende a mulher ele que 
nasceu. Defendei-a a todo o transe, apaixo
nada rnente, custe o yue custar! 

'' Na mocidade, nos dias que vêm 
perto, apercebei-vos de bons livt·os lêde 
chssicos. 

'' Falat' bem a lingua matm·na, nã.o é 
uma prenda, é um dever. Cumpt·i-o. » 

Formiclavel de energia, o gÍ'ande velho 
irradia,·a claridades. Tudo nello brilhava : 
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as barbas de prata t1 uicla, sacudidas pelos 
gestos, e o fulgor elos olhos remoçados pela 
commoção. A sua ·voz vibrava como a ele 
um sillo no aUo de uma torre. 

Passaram-se tantos atmos, e eu ainda 
sinto essa voz clara e portentosa affirmar 
aos meus ouvidos : 

- Falar bem a propria liftgua, nâo é 

uma prenda, é wn devm· I 



MINHA MÃE 

(Do caderno de Hem•ique) 

" Quando olho pam minha mãe e penso 
que os seus braços débeis me sustiveram 
sempre sem desfallecimentos; que nos seus 
seios suguei e hauri toda a força da vida 
que me anima ; que as suas palpebras 
nunca se fecham sem que a minha imagem 
e a de meus irmãos fiquem guat·cladas nas 
suas pupillas amorosas; que nunca suspirei 
sem que o nreu suspiro rleixasse de penetrar 
até ao fundo da sua aln>a radiante ; que 
nunca tive uma dôt' sem que ella assistisse 
á minha cabeceira, quer fosse claro dia ou 
noite escura; qnc nunca tive uma duvida, 
que. ella não procurasse esclarecer-me, auxi
liando-me a comprebender os mestres e a 
respeitar os homens ; quando olho para a 
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sua fmnte pallida e me lembro de que o 
pensamento que avulta e predomina lá den
tro ó o do bem-estar e o do futuro dos 
filhos; quando sinLo acaricia das suas mãos 
infatigaveis, ora al isando os cabellos de mi
nhas irmãs, ora cosendo as roupas que nos 
agasalham, ora espalhando pela casa o be
neficio do seu os lcm;.o; quando lhe ouço a voz 
advertindo, aconselhando, perdoando, sinto 
accende1·-se-me no COI'ação, como uma es
kella, o desejo de ser bom, de se1' o que 
ella quer que eu seja, e fazel- a no mundü a 
mais foliz das mulho1'es! 



MEU PAE 

Ulule a ventania, chova ou l'aça sol, ú 
hora determinada pelo seu trahalho, meu 
pac, esteja forte OU esteja combalido, diz Ulll 

adeus á família e sae de casa. Começo a 
perceber que isso deva ser um sacrificio para 
elle, que já não é moço e· se sujei La a tra
balhos demorados e penosos para mantet' a 
família ao abrigo das necessidades... Mas 
porque me não c.lisse elle pela sua bocca o 
que só agma me ó dado adivinhar? Eu teria 
e3perdiçaclo tão fngt'atamente horas de es
tudo, se ·[iValiasse o que custavam a meu 
pae os livros, os papeis, os lapis que me 
dava e a roupinha asseada com que me 
apresentava na escola, e o calçado que eu 
maltratava sem cuidado, tudo adquirido com 
o suor elo seu rosto? 
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l<:u tel'ia desprezado ao almoço o prato 
de feijão, com o pretexto de já ter comido 
na vespera a mesma coisa, ou abandonado 
um pedaço ele pão, por não ser do peoprio 
dia? Nào ! Se não achasse taes alimentos 
rieliciosos, calat'-me-ía, ao menos, dando 
graças áquelle que para eu não tee fome 
labutava lá fóra desde · manhã até ao anoi
tece!' ... 

Ah! como sou feliz em poclee penetear 
sózinho na alma geande e nobee . cl'este 
amigo unico, que clespieia poe mim a sua 
ultima camisa, que se cl"eixal'ia matar paea 
poupar-me a viela, e que entretanto não 
cessa ele apontar-me rudemente o ~eabalho, 

o trabalho a que elle mesmo succumbe, 
corno o unico elemento puro de felicidade 
na terea! 



.Meu querido pae. 

Rio de Janeiro. 

Eram cinco horas da manhã quando 
lwn/em entrei com os meus· condiscipúlos 
num trem do Corcovado. Os professores, para 
nos pdrem á oontade, demonstravam muito 
bom humor. Não ha nada que_ approxime 
os alumnos dos mestres como a alegria! O 
proprio director parecict ter deixado fechada 
num dos armarias da bibliotheca a severi
dade, qt~e o faz tão respeitado de nós todos, 
para nos apparecer como um irmão mais 
velho, sem constrangimento. Tomei a . liber
dade de lhe dar ama fldr silvestre, que elle 
poz logo na lapella . Era uma cl'essas fldres 
ela Qiwresma, de um róixo ~iolento e br·i
llwnte, qtte são et gloria da nossa floresta 
nos mezes de JV!arço e de Abril. 

Desde o oalle poetico das Laranjeiras, 
onde tomdmos o trem, até o alto das Pai-
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neil·as, as nossas exclamações de entlw
siasmo e de alegria explodiam ante as bel/e
:oas da estrada. Em P ailwiras· fi.~emo8 ama 
estação de Ires horas, que passaram como 
Ires minutos, wbindo depois ao cume da mon
tanha . Que maraoitlw, me a pae ! Não ten
tarei descrever- lhe o que se oê lá do alto, 
porque nem ·isso caberia numa simples carta, 
nem a minha incxperiencia me permittil"ia 
dw·-1/w uma uaga idéa de semélhanle espec
tacalo . Baste que llw diga que esta carta é 

wn des_abajo das minhas impressões; acos
iumarlo como estou a cmijiar-lh'as todas, nrio 
sabrria guardar estas para mim s6. 

No embeoecimenlo do assombro, eu nâo 
oasaca falar, contemplando attonitp tantas 
maracilltas. Percebendo a minlw comrnoçâo, o 
direclor pànsou-me .a mâo no lwmbro e disse : 

- « Totla esta /erra que vemos, mati
.eada por cuLturas di(ferenles, era ha qttafro
cenlos annos matto cerrado, aridas Í·estin
gas , pantanos e ltj.ucaes . O homem que então 
subissl' a estas alfrtras s6 oe1·ia neste quadro, 
o mais bel/o do manrlo , a pujança da nalu
rea selcagem ! 



CA H'l'A 1 

As aguas do Atlant(co extendiam-se 
para o mysterio de um horizonte desconlte
~ido, e por entre a mallm't'a e as w·eor·es se
cttlares, as co
bras e as fle
chas indige
nas siloaoam 
moriife1'amen
te. Foram 

precisos incal
calaBeis sacri
ficios par'a. 
formar· zsso 
que ahi está 
em baixo e que 
é pr'oducio do 
homem cioili
sado. Olha: 
aquelle casa-
rão branco, Caminho de fcn·o do Corcomdo. 

acolá, é wn asylo que dá pão, roupa I' l'nsino 
a cenienç,s de crianças pobres. . . Aquelle . 
edificio além é o hospício dos doidos, feito 
oara aitenuar e ctÚ'ar o peior dos soifri
oientos ... Acolá é um cemiterio, onde a pie-
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dade esparge jlóref, e crases abrem os braços 
muna bençam tranquilla. L á em baixo, no 
sopé do Pão de Àssucar, é a Escola il1ilitar, 
que apercebe a mocidade pw·a a dqjeza da 
patria; aquelle grande edificio qllaclrangular 
é ·o Instituto elos Cegos, que nelle aprendem 
ojjicios, artes e sciencias qtw os distrahem_ 
da sua infelicidade... Como o Instituto dos 
Cegos ha o dos Surdos-il1udos, e o Instituto 
P asteur, que salr;a de uma morte lwrrenda 
creaturas atacadas pela rair;a. Em todos os 
bairros da cidade h a collegios, lwspitaes, asy
los, estabelecimentos de sciencias, de artes, de 
amparo, onde r;elhos, enfermos e crianças rt!CI'
bem beneficio e instrucçüo, sem saber de quem . 

A humanidade é bóa ... 
Como c>és, o Rio de Janeiro é uma 

grande capital, a mais bella do mundo pela 
sna posição iopographica e uma das mais 
pacificas, porque é uma das que mais tr·aba
lham. Toda a sua superficie, para mais de 
mil oit.ocentos e nor;enta e dois kilometros 

'quadrados, com mais de setenta mil casas, e 
col'tada de trilhos e de · ruas onde o pooo , 
simples e sociacel, labuta vigorosamente. Olha 



para a sua 
sem T'irJall 
milhas, mais 
bandeiras de 

CARTA I 

bahia. . . obseroa-llw a belle:;a 
Tem umas quarenta e cinco 

ou menos... Nella tremulam 
todas as nacionalidades. Nà 

B.10 DE JANEIRO. - Entrada da Batra. 

Guanabara ha ilhas que são como canteiros 
em jardins, outras habitadas e grandes, como 
a do Gooernador, que é a maior, a de 
Paquetâ, à das Cobms, a do Bom-Jesus, com 
o Asylo dos Inoaüdos da Pafria, e inuitas, 
mtâtas outras ... D' este lado o mar infinito ... 
os pharóes ... as fortale::as ... d'este outro as 
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serras... os r:alles . .. os campos .. . e em toda a 
parte apparecendo e manrfestando-se o calor 
do homem I Aqui, a locomotiva rasga a ferra, 
jw·a os montes, leoa par·a deante a civili
saçâo que tudo ape1j'eiç6a ... Além, lá no ho
rL,onte, que Já nâo I! mysterioso, wn lransa
tlantico wfa em demanda do nosso porto ... 

Com este céo azul, tão illuminado, com 
este mar e um porto tão jrãnco e tão beÚo, 
com estas montanhas . de teia pltaniasticog 
recortes e teia lindas córes, este canto do 
mundo li'm o dà·eito ele se Julgar privilegiado 
de 'Deus I Se Mem de Sá resuscitasse agora 
e olhasse d' aqui para esta cidade coalhada 
de chaminés ele fabricas, de torres de egre
Jas, de tell!ados de asylos e de hospitaes 
nâo te parece que deveria ficar contente?... " 

Sim, parecia·me ; e nunca a cidade se 
me afigurou tâo grandiosa, nem a sua alma 
tâo pB1Jeita, como á clam luz cl'aquel/e dia 
inoloidaoet, em que só tice um pe::rar· : o ele 
o nâo abraçar·, meu querido pae I 

Seu filho 

Anthero. 



A POBR.E CEGA 

+ + 

Na cidade da Victoria, no Espírito 
Santo, havia uma ceguinha que, por sei' 
muito amiga de crianças, ia todos os dias 
sentar-se perto de uma escola, num ca
minho ensombrado por bambús. Entretinha
se alli ouvindo as conversas da pequenada 
que subia para as aulas. 

As auras do mar vinham de longe 
queimar-lhe o rosto trigueiro. Immovel, com 
o cajado nas mãos pequenas, ella imaginava 
quanto os rapazinhos deveriam estar pim
pões dentro das suas roupinhas bem lavadas, 
e ria-se quando, a qualquer ameaça ou repe- · 
lão de urrÍ dos mais velhos, os pequenos 
gritavam: 

- Eu vou dizer a mamãe! 
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E havia sempm um côro de gargalhadas, 
a que se juntava uma voz lamurienta. 

Um dia, dois dos estudantes mais ve
lhos, já homenzinhos, desciam para o colle
gio quando verificaram ser ainda muito 
cedo, e sentaram- se tambem numas pedras, 
a pequena distancia da mendiga. O dever da 
pontualidade, que não deve ser· esquecido em 
nenhum caso da vida, aconselhou-os a fica
rem alli até á hora fixada pelo mestre para 
a entrada na e::;cola. Entretanto, para não 
perderem tempo, repassaram os olhos pela 
lic(:fto, lendo alto, cada um por· sua vez, o 
extracto que tinham feito em casa, de uma 
pagina da Historia do Brasil. 

A ·cega, satisfeita por aquella inesperada 
diversão, abriu os ouvidos á voz clara de 
um dos meninos, que dizia assim : 

'' A civilisação adoça os costumes e tem 
por objectivo tornar os homens melhores, 
disse-me hontem o meu professor, obrigando
me a reflectir sobre o que somos agora e o 
que eram os selvagens antes do descobri
mento do Brasil. Eu estudei histor·ia como 
um papagaio, sem penetrar nas suas idéas, 
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levado só por palavras. Vou medita1· sobre 
muita coisa do que li. Que eram os selva
gens, ou os índios, como impropriamente os 
chamamos~ Homens impetuosos, guerreiros 
com instinctos de animal feroz. Entregues 

VtCTOfUA. - Caes de desembarque. · 

absolutamente á natureza, de que tudo su
gavam e a que por modo algum procura
vam nutrir e auxiliar, estavam sujeitos ás 
maiores privações ; bastando que houYesse 
uma secca, ou que os animaes emigrassem 
para longe das suas tabas, para soffrerem 
os horrores da fome. Sem cuidar da terra 
e sem amor ao lar, abandonavam as suas 
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aldeias, poucos annos habitadas, e que fica
vam pobres tapé!'as. sem um unico indício 
ele saudade cl'aquelles a quem agasalharam! 
Elias ficavam mudas, com os seus telhados 
ele palma apodrecidos, sem ninhos, selll aves, 
que as flechas assassinas tinham espantado, 
sem H6res, sem o minílllo vestígio elo cari
nho que temos pot' tudo quo nos rodeia. 
Abandonando as tabas, que p91' um par ele 
annos os tinham abrigado, os donos iam 
plantar mais longe novo~ arraiaes. Os 
homens marchavam na frente, com o arco 
pl'Ompto para matm, e as mulheres iam 
atmz, vergadas ao peso das redes, dos 
filhos pequenos e dos utensílios ele barro de 
uso domestico. O índio vivia pam a morte; 
et'a anthropophago, não pot' gula, mas por 
vingança. 

Desafiava o perigo, embriagava-se com 
sangue e desconhecia a caridade. As mu
lheres eram comó escravas, submissas, mas 
egualmente sanguinarias. Não set'iam muito 
feios se não achatassem os narizes e não 
deformassem a bocca, furando os beiços. 
Além da guerra e da cac:a, entretinham-se 
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tecendo as suas redes, bolsas, cordas de 
algodão e de embira, e polindo machados 
de pedra com que co1·tavam lenha. Quero 
crer que as melhores horas ela sua viela se
riam passadas nestas ultimas occupações . 

\ 'ICTOR IA. - Vista do porto. 

Que alegria invade o meu espírito 
quando penso na felicidade ele ter nascido 
quatrocentos annos depois d'esse tempo, em 
que o homem era uma fera, indigno da 
terra que devastava, e corno estremeço de 
gratidão pelas multidões que vieram redimir 
essa terra, cavando-a com a sua ambição, 

2. 
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regando-a com o seu sangue, salvando-a com 
a sua cruz! 

GraÇas a ellas, agora, em vez de devas
tar, cultivamos, e soccorremo-nos e amamo
nos uns aos outros! 

Pedro Alvares Cabr·al, Pero Vaz de Cami
nha, Frei Hemique de Coimbra, vivei eterna
mente no bmnze agradecido, com que no 
Rio de Janeiro vos personificou o mestre dos 
esculptores hra1<ileims! " 

Vinham já os outros rapazes muito 
apressados a caminho ela escola. A cega 
calculou pelas vozes o typo e a estatura de 
cada um, e, quando já se perdia ao longe 
o rumor dos passos da maior parte d"elles, 
sentiu, como nos outms dias, caír-lhe deva
garinho no collo uma laranja e um pedaço 
de pão. · 

Nenhuma palavra costumava acompa
nhar aquella dadiva, mas uma corridinha 
leve denunciou, como das outras vezes, o 
fugitivo, o Chico, que, não tendo n,unca 
dinheiro para dar á pobrezinha, dava-lhe a 
sua merenda! 
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R10 n~o: JANEIRO. - i\lonumento commemm·ativo 
da descoberta do Brasil por Pedro Alvares Cabral. 
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Nesse dia as crianças voltaram imme
diatamente elo collegio : o professor adoe
cera e não havia aula. Sentindo-os, a cega 
levantou o bastão para que parassem e per-
guntou : · ' 

- Como se chama o menino que todos 
os dias me mata a fome, dando-me a sua 
merenda? 

Ninguem respondeu. Como a pobt'e re
novasse a pergunta, Chico fugiu envergo
nhado. Reconhecendo-o pela bulha elOs pas
sinhos rapiclos, a mendiga exclamou : 

- É aquelle que fugiu ! _Tragam-m'o 
cá; quero beijar-lhe as mãos! 

Alca(lçaclo pelos collegas, Chico retro
cedeu, VflrmeJho COmO uma pitanga, e deixou
se ab1·açar pela me!Jdiga, que lhe passava 
os dedos pelo rosto, procurando adivinhar
lhe as feições. 

Familiarisaclos com ella, os meninos 
pe1·guntamm-lhe : 

Yocemecê não vê nada, nada? 
Nada. 
Já nasceu assim? 
Não ... 
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- Como foi~ 

- Coitadinha ... 
As perguntas das crianças não a humi 

lhavam, porque ella já as tinha por amigas. 
- Querem saber como fiquei cegll. '? 

Escutem : Quando eu era moça, morava em 
frente á casa de uma viuva carregada de 
filhos. Uma noite acordei ouvindo gritos. -
Soccorro, soécorro I pediam em brados. ·Le
vantei-me á pressa, vesti-me não sei como, 
e fui á janella. Da· casa fronteira saía!i1 
chammas e grandes riovellos de fumo; na 
rua, a dona da casa, gritando sempre, acon
chegava os filhos ao peito. De repente deu 
um grito agudíssimo : faltava um dos filhos 
mais moços - o Manoel! 

A desgraçada quiz àtirar- se ás cham
mas, mas as crianças agrupavam-sé todas 
agarradas á sua saia; entáo eu atravessei 
correndo a rua, e de um pulo tmuxe para 
f6ra o menino, já meio tonto ·e pallido como 
um morto. :"-lão me lembro senâo do calor 
do fogo que me cercava por todos os lados, 
ela fumaça que me oppl'imia e da clôe hor
t'Ívol que senti nos olhos, quando, á rajada 
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fria . da noite, entreguei na rua o filho á 
mãe. 

Ella gritou radiante : - Está salvo ! e 
eu pensei com amargura : - Estou cega ... 
· - E essa fami.lia ~ inquiriu um dos 

meninos. 
- Era pobre tambem. Nem sei onde 

pára ... 
· -Sei eu! r·espondeu um dos pequenos; 

essa família é a minha I A criança~ que a 
senhora salvou é hoje um homem trabalha
dor _e que ha de protegeJ:a. É meu pae. 

Uma hóra depois a velha cega entrava 
para _ sempre em casa do Chico, onde lhe 
deram o melhor leito e a trataram sempre 
com o mais doce carinho, provando assim 
que muita razão tinha o mestre fazendo vêr 
ao discípulo quanto a civilisação adoça os 
caracteres e torna os homens bons! 
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A uns dois kilometros de Nitheroy 
existe ainda, num recanto de praia, a casa 
do Angelo, ~oldado invalido, e que alli 
viveu largo tempo com a neta, a sua .Mar
garida. Nesses dias de paz, sem receios de 
accender cobiças, costumava elle dizer, aca
riciando as cicatt·izes do rosto murcho : 

- Neste mundo ninguem tem um the
souro egual ao meu ... 

Corno elle fosse pobre, julgavam que 
alludisse naquelles dizeres á neta, unica 
pessoa da familia que lhe restava. Real
mente, Magarida era tão bôa e tão alegre 
que só o ouvir-lhe a voz, quando cantava, 
fazia bem ao coração I 
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A casa era pequena, com um pomar 
á esquerda, a frente para a estrada e os 
fundos para o mar. 

Uma noite, dois malfeitores appmxi
maram-se cautelosamente ela residencia do 
soldado e quedaram-se á espreita, protegidos 
pela;; arvores. Por certo · ambicionavam o 
thesou ro do Angelo. 

Pela janella· aberta viam todo o interior 
ela salinha pobre, onde a lvejava a toalha 
feita e lavada pelas mãos laboriosas de 
Margarida. 

Angelo fumava o seu cachimbo; a moça 
ia e vinha, preparando o matte e a mesa. 
Quando acabou, o avô ordenou-lhe : 

- Vem caut.ar os rrieus versos ... 
Margarida despendurou o violão, e, toda 

contente, veio sentar-se perto do avô, sem 
suspeitar que do meio da treva dois ban
didos olhavam com avidez par·a a prateleira 
de um armario sem portas, onde se ali
nhavam vinte e um saquinhos de panno 
branco. 

- Aquelles saccos estão cheios de ouro! 
pensavam entre si os ladrões. 
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Entretanto, Margarida cantava : 

Á sombra das camaúbeims 
Nasci nas bandas do Norte, 
E o rigor elo clima ardente 
Tornou-me um caboclo forte. 

Casei-me por duas vezes ... 
Faça o mesmo quem poder : 
Primeiro com minha Terra 
Depois com minha mulher. 

Da primeira fui soldado 
E da segunda marido ; 
Não sei qual tenha das duas 
Com mais extremos querido. 

Soldado, bati-me sempre 
Por este Brasil inteiro; 
Não sei se é do Sul ou Norte 
Um coração brasileiro. 

De norte a sul combatendo, 
Porque a Patria OI'a só uma, 
Anelei por serras o campos 
E praias cheias ele espuma. 

37 
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De cada terra em. que estive, 
Das que este Brasil ericerra, 
E que defendi com sangue, 
Trouxe um punhado ele terra. 

Guard<Ji-a como a lembrança 
De mais valor e mais pma; 
E ha de minha neta um dia 
Pôl-a em minha sepultura. 

Terra das terras ela Patria, 
Que amei nesta · vida breve, 
Sobre o corpo do soldado 
Sêele bem leve, bem leve! ... 

A voz argentina de Margarida, o velho 
Angelo revia as paizagens ag1'estes dos 
sedões, as suas viagens por montes e valles 
atravez todo o Brasil, pelo qual combatera 
com tamanho denodo! 

Aquellas ten·as eram membros do mesmo 
corpo : não decepassem um unico, para que 
o gigante nãci ficasse defeituoso! 

.\s immensas serras azues ... os longos 
prados cortados cl'aguas f1·escas ... _as pal-
meiras nas praias arenosas ... os campana-
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rios de vi lias cercadas de matto ... tudo o 
soldado revia como num sonho! 

Quando a neta abâfou o ultimo accorde 
no violão, Angelo tinha os olhos rasos 
d'agua ... 

As dez horas Margarida foi abrir. a 
cama do avô c ageitar o travesseiro. Elle 
ergueu-se e caminhou direito tl prateleira, 
onde se demorou apalpando os saquinhos, 
cuidadosamente. 

- Lá está elle examinando o seu the
souro! ... pensaram os ladrões. 

Á meia noite o silencio na casa do sol
dado era absoluto. Fóra, cantavam grillos 
no pomar e as ondas gemiam na pr·aia, 
monotonamente. Os dois ladrões approxi
maram-se e abriram a porta quasi sem 
ruído, favoreeicl.0s pela bulha do mar.. Um 
dos ladrões ficou fóra, ele senlinella; só o 
mais moço entrou na ~alinha deserta. Com 
clle entrou o lua1', azul, muito claro, que foi 
dar de chapa no velho armario onde · An
gelo guardava o .seu thesouro. O bandido 
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oxtendeu Jogo pam elle as mãos criminosas, 
numa ancia de posse. Ia emfim tocar num 
d'esses saccos de OLiro, que o velho militar 
escondia tão mal! O luar· fa,·orecia-o. Dir-se
ía quo Deus o ajudava. Sem poder conter a 

N ITBERO\'. - Caes de dosem barque. 

sua curiosidade, o bandido desatoLL o pri
meiro sacco e mergulhou nelle os dedos para 
tactear as moedas. Só encontrou terr·a ! ... 
Abriu o segundo. . . terea! Desatou j(t phre
neticamente o terceiro ... term! Desesperado, 
abriu o quar·to . . . o quinto . .. terra! em todos 
terra, tet·ra, sempre terra! -

Então uma idéa atravessou-lhe o espi-
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rito. Suppoz que entre a argilla, o barm ou 
o saibro, estivessem occultas pedms pt'ecio
sas; sobraçou então uma quantidade de sa
guinlios; averiguaria lá fóra com o outro 
companheiro e voltaria pelo resto depois ... 
Ao Yoltar-se, porém, estremeceu dando de 
rosto com o velho soldado, cuja espada ruti
lam ao forte clarão da lua. 

O bandido caíu de joelhos, tal a energia 
com que Angelo lhe col'tava os passos com 
a lamina immovel do sabre, ao mesmo tempo 
quo dizia : 

- Ajoelha- te, miset·avel , e beija a tena 
que tens nas mãos, que é a tena da patria I 

Bem avisá.ra a Margarida na can<:ào do 
soldado: 

De norte a sul combatendo, 
Porque a Pat!'ia era só um~, 
Andei por serras e carnpos 
E praias cheias de espuma. 

De cada terra em que estive, 
Das que este Brasil encerra, 
E que defendi com sangue, 
Trouxe um pun ltado de [Prra. 
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Guardei-a como a !em bmnça 
De mais valor e mais pura, 
E: ha de minha neta um dia 
Pôl-a em miulm sepultura. 

Margarida cumpriu muito mais tarde a 
nmtade do avo, e sobre a leve torra da 
patria quo o cobre, vicejam rosas que ell a 
cultiva piedosamente! 

. ' 
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Minha bóa O~vmpia 

Natal, 9 de Jàneir·o. 

Depois que parti'ste, quem administra 
os meus estados é a nossa que1·ida. irmâ 
Alice. 

Ern o.bediencia ao bom t·egim.en estabe
lecido em casa por nossa mamâe, continuo a 
leoantw·- me ás seis horas da manhâ. Depois 
de tomar o meu banho frio e de arrumar p 
meu quarto, visto-me, almoço e saio para 
o collegio; antes de saír, porém, examino 
sempre a bolsa, verificando se está tudo em 
ordem. Por isso levo sempre bem acàndi
cionados os livros, os caderrws. o lapis, a 
penna, a tesoura, a botTacha e a merenda. 
Os bons exemplos que recebi de Ú e dE Alice 
fazem-me ser cuidadosa e previdente. Percebo 

· que nossos paes estâo satisfeitos commigo, e 
zsso basta para ;azer a minha felicidade I 
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Vou sempr·e muito contente para a 
escalo,, e sei porquê ! lt' porque leoa as 
minhas lições bem sabidas e considem a 
minha pr·ojessora como uma amiga a quem 
a minha presença vae dar pra:::er . 

NATAL. - Visla parcial do po•·to. 

E como é pacwnfe a minha p!'Ofessora ! 
Tambem por isso todas nós lá no collegio a 
amamos muito. As ve:::es r certo que a faze
mos exasperar-se. . . lw crianças ião trat:Jês· 
sas, tão encliabr·adas ! Com a sua coz já 
enrouquecida, ella grita, zanga-se, mas .. 
nunca a sua mâo ameafou ninguem nem de 
um beliscão! A verdade é q~e bem os me1·e-
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cemos ás vezes I Tambem, quando ella fa::; 
uma prelecção, é tal o nosso silencio qcte, ao 
terminal-a, ella olha para a gente com um 
d'aquelles seus sorrisos que parecem di::;er .: 

obrigada I 
Tioe hoje excellenfes notas em todas as 

NATAL. -Jardim publico. 

tr;af('rias, e por isso colte1 radiante para 
casa, e foi com immenso jubilo qui' beijei a 
nossa adorada 'mãe. 

Esr·reoo-fe ds sete horas da noite ; vou 
Jechat· esta cm·ta para estwiar um pouco, 
bem "abes que tenho ordl'm de · ir para a 
r·a111a ris oito horas. A este metlwdo inal-

3. 
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feravel que lenho para ittdo, é que deoo o 
ter tão bóa saúde e tanto socego, e é ainda 
devido a elle que te pcsso dize!' : empreguei 
bem o meu dia, estudei, brinquei e vou ador
mecer com a consciencia tranquilla. Bria noite, 
minha querida innü! 

Tua 
Jsaura. 
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O mar arrebentava com furia as suas 
ondas de encontro ao vapor Tocantin,s, que 
vinha do Pará com uma preciosa carga de 
borracha. 

A noite approximava-se tenebrosa o 
vento passava em uivos, e as nuvens desciam 
compactas e ameaçad?ras. O capitão com
mandava em altas vozes, fazendo corree os 
marinheiros, que subiam e desciam dos mas
troE, recolhendo velas e enrolando cabo~. 

No meio d'aquelles homens vinha um 
grumete, menino paraense, ele doze an.r;os, 
magro, tisnado, de olhos ardentes e bocca 
sympathica. Çhamava-se Manoel, e1•a orphão 
ele pae, e lá deixúra, no seu querido Pará, a 
mãe e uma ÍJ'mà pequena e doentinha. 
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Quando o pae moereu, o pobre Manoel 
pensou: 

- Preciso · de trabalhar para soccorrer 
minha mãe e minha innã.; é o meu devet', 
e hei de cumpril-o. 

E tal qual como se fosse já um homem, 
desembaraçou-se dos seus desejos de estu
dar, e foi pelas ruas da cidade dr. Belém 
em busca de um emprego. Perguntou em 
varias lojas se precisariam de caixeiro pe
queno, perguntou e1n algumas casas se 
qüereriam um Cl'iado, propoz-se a ser en
graxate, vendedor de joi'naes, aprendiz de 
algum officio, qualquer coisa, comtanto que 
podesse com o seu ganho auxiliar a mãe, 
que lá ficara em ea~a engommando i'oupa 
para fóra, ao lado da filha doente; Mas nin
guem precisava dos serviços do bom rapa
zinho. 

Manoel já voltava pensativo e desapon
tado para o seu canto, quando viu um cartaz 
annunciando a partida do Tocantins e lem
brou-se de ir tambem ú agencia offeeecer 
os seus prestimos. 

Vendo o intere::;se dó menino, que Re 
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mostrava enthusiasmado pela vida mal'itima, 
acceitaram-n'o para gntmete; além de que, 
ni'lo lhe. faltaria serviço a bordo. 

~essa mesma larde Manoel despedia-se 
da mãe, consolando-a : '' Não chore, minha 

ESTADO no PARÁ. - Porto de Belém. 

mãe; vou trabalhar para a felicidade de nós 
todos! Hei de voltar forte e com algum di
nheiro · para a nossa doentinha]» 

- Deus te n.bençôe, meu filho I res
pondeu-lhe a mãe. O que , me anima é que 
és hon1 nadador; mas, tem cautela! Eu Hco 
l'ezanrlo por ti ! 
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Quando Manoel emba1·cou, olhando de 
longe para a sua formosa cidade, não phde 
conter-se e desatou a chorar. Que seria 
d'elle, sózinho, eada vez mais afastado dos 
seus~ 

Uma voz fraca chamou-o : 
- Olá! pequeno, que é isso~ entii.o um 

marinheiro chora quando vae para o ma1·? 
, Manoel voltou-se . Era um velho que 

dizia a'}uillo . O pobre, paralytico· das per
nas, ia extendido em uma cadeira de ro
das. Os cabellos brancos e as faces min·a
das davam-lhe um aspecto de doçura c bon
dade. Manoel appi'Oximou-se.e o velho disse
lhe: 

- Ouve; guarda as tuas lagrimas para 
maiores desgraças . Comer;as cedo a ser 
homem; preci~as de muita coragem. 

E assim, com boas palavras, para dis
Lrahir Manoel, disse-lhe quo vinha elo Parú, 
sem mesmo esperar ouLl'O paquete de me
lhores accommodações, porque esLava a mor
rei' com br'l'i-br'ri. 

Manoel, por sua vez, contou toda a sua 
Yida ao paralytico. 
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- Deus ha de ajudat·-te, pnt'lllle 6s 
bom . Quand0 ti ,.eJ'es uma hora vaga, vem 
tee commigo, que eu te ensinarei, nestes 
poucos di&.s , alguma coisa. 

lh:d:.'>L - PaH!LIO Affonso• F'cnna. 

Manoel era experto e captou depressa 
a sympathia de toda a tripular;üo. Traba
lhava muito ; o seu nbme era co ustante
menlo profer·ido : Manoel pat·a ~~qui, .\Ianoel 
para alli, e Manoel para aeol:'L E:lle acudifl. 
sempre, submisso e r·i;<on ho. 
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?í!o primeiro momento livre, corria para 
o lado do velho. 

O doente sorria-lhe satisfeito e respondia 
com prazer a todas as perguntas do bom 
menino. Elle conhecia bem o Br·asil, viajara 
desde ·o Amazonas até ao Prata, descrevia 
assim as nossas florestas, montanhas, bahias, 
·serras e rios, nomeanclo as producções de 
cada Estado, incutindo no rapaz amizade 
por tGdas as tenas do Brasil. 

Outms vezes desenrolava nomes e factos 
hist01'icos deante dos olhos curiosos do 
rapaz. 

Uma tarde fala,·a elle com enthusiasmo 
do padre Manoel da Nobrega, do seu grande 
espirito e do seu boníssimo corar;ào, da sua 
inlluencia em Mem de S>1, que denominavam 
o pae da patria, e, depois, da sua morte 
de santo, abençoando esta terra que tanto 
amou. 

Mas mide foi ·que elle moneu? 
No Rio de Janeiro; e lá foi enter-

rado. 
- E a que ordem pertencia esse padre 'I 
-Era um jesuíta, que acompanhara até 



O GIWMETE 

aqui, com outros religiosos, o primeiro govet·
nador, Thomé de Souza. Os jesuitas traba
lharam enormemente na conversão dos in
o:.ligenas, e fundaram no Brasil grandes 
collt>gios. 

O padre Nobeega, cabeça pensante entre 
os ela sua ordem, dedicou-se com amm· e 
coragem á civilisaçào do Brasil. Foi por 
suggestão sua · que se fundou a cidade do 
Hio de Janeiro, que irás vêr agora. 

- Não havia nenhuma capitania no 
Hio 'l 

- Não. E:m 1555 os francezes estabele
ceram-se na fot·mosa. bahia de Guanabat•a e 
ahi permaneceram por alguns annos, nego
ciando em páo-brasil, como já faziam os 
portuguezes, que, por se entregarem a esse 
commercio, eram chamados no Reino - bra
sileiros; até que, a 20 de Janeiro de 1567, 
Mem ele Sá os expulsou definitivamente, 
morrendo nesse ataque o seu sobrinho Esta
cio de Sá. Mas tudo isso se fez por influen
cia do grande pad1·e Manoel da Nobrega. 
Hom·e um outro jesuita de enorme · mereci
mei1to tambem, e cuja historia te contarei. 



·HrSTOHlAS DA NOSSA TEliHA 

Como se chamava 'i! 
José de Anchieta .. . 

Nesse instante um forte trov.ào abalou 
os ares, e o vento, redobrando do f'ul'ia, 
sacudiu o vapor com brutalidade. 

Manoel correu, obedocAndo á voz do 
commando, e ajudou intrepidamente a ma
rinhagem. Mas os esforços eram inuteis. A 
lucta dmou muito, até que o vapo1·, ven
cido, com os mastros partidos, começou a 
afundar-se! 

.. _ Minha m~e reza por mim I pensou 
Manoel ; e não esmoi·eceu. A noite caíu, 
negra, pavorosa, e ouviu-se a voz do capitão 
g1·itai': 

- Salve-se quem poder! 
Sentiu-se depois o baque dos corpos 

lançando-se á agua e os rangidos da ma
deira que se desconjunctava e partia. 

Entretanto, as ondas abaixaram-se, mas 
a escuridão e1·a completa . 

- E o paralytico 'I pensou Manoel. 
(~uem lhe valerá? 

- · Senhor André 1 gritou o bom me
nino com toch< a f'ot·r;a dos seus pu lmrics. 
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Ninguem lhe respoudeu; mas o i\lanoel 
grit"ou outra vez , com mais força ainda : 

- Senhor André! Sen hor André ! 
-Estou aqui ... respo ndeu-lhe uma 1·oz 

fraca e assustada. 
- Mas aqui, onde ? ! n:·to Ycjo nada ~ 

quero salval-o ! 
- SalYa-te sózinho .. . Manoel ! 
- N:'io !. .. Não ha perigo. Minha mãe 

reza por mim' 
- Salva-te ... e que Deus te proteja ! 
- Nüo! Quem sal val-o tambcm ; Yenha! 

E, como um louco, Manoel atTasta,·a-se pelo 
tombadilho do vapor já muito adernado e 
nwio submerso. 

- Niio ! bom rapaz ! . .. tu n:·to poderás 
commigo, eu serei um empecilho ... set•e i a 
causa da tua mot·te .. . 

- Minha mãe reza pot' mim ! salvar
nos-emo·s juntos I 

Tacteando sempre, Manoel enco ntrou os 
bmços ti·emulos do velho, que, apezar das 
suas pal avras, pmcurava Í!fslin ctivamcnlc o 
apoio do menino. 

- Bem ! agora deix:e-se escorregar .. . 
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assim... enfie os dedos pelos buracos d'esta 
lá boa ... feche os olhos ... não tenha medo! ... 
vamos! ... 

E caíram na agua. Foram logo ao 
fundo, tornaram a subir, e Manoel, affi.ictis
:;imo, divisou a pequena distancia a luz 
Yermelha de uma lanterna. Gritou por soc
cono, arrastando o velho comsigo. Uma 
barca recolhia os naufragas e mandou um 
escalcr dept·essa em dit·ecção ás vozes. Ouvia
se, pavorosamenLe, a bulha dos remos na 
agua escw·a e fria ... 

Horas depois, recolhidos a bordo da 
bat·ca e agasalhados, Manoel ouvia do bom 

velho esta promessa, que foi rigorosamente 
cumprida : 

- Foste um heróe ! devo-te a minha 
vida, e, a bem da tua, como sou rico; faço
to rneu pupillo. 

Manoel voltou para o Pará e as suas 
primeiras palavras ao vêt• a mãe foram 
estas : 

- Minha mãe ! Deus ouviu as suas 
orações! 



.11údw Isaul'a. 

Florianopolis, 25 de JanPiro. 

Já é uma bóa coisa podf'r 11ma pes;;oa 
dizer, como tu me dissesll' na lua ultima 
carta : « Vou adormecer com a consriencia 

SANTA CATIIARINA - Blumenau. 

tranquilla ". Mostras ·com isso ser cttmpri
dora dos teus deoer·es . Enfrpfanto, nâo fp 
deves orgulhar d'essa qualidade, porque toda 
a gente deoe ser assim; os que o nrio srlo, 
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et'!'Ctllt em seu prejui::;o, pois que a julta de 
methodo e de ordem acarreta sempre []t·andês 
dissabw:es . 

Conheço agora aqui, na nossa qaeriçia 

SANT,, ÜATI! .\BINA. - Florianopolis. 

Florianopolis, uma menina da tua edacle, que 
passa as !toras elo dia procw·ando as coisas 
que perdf' ou nü.o sabe onde põe. A mâe 
rolha, o pae exaspera- se , e a pobre, cada 
ce;; mais atlribulada, cot~flinde fudo, esquece
se dos .facios mais simples e fica mal humo-
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rada, chorosa, e impertinente. Com o espirilo 
tançado por. admoestações 1·epetidas., nin
guem p6de comprehender bem os livros . .ft' 
preciso ser methodica e estudar com calma 
l' attenção, para ncio perder· inutilmente o 

.. 

SANTA CA'l'HAH.lN,\. - Joillvillc. 

tempo. A cida é leio curta e as horas fo
gem tâo ligeà'as I Devemos aproveitai-as 
bem. Quero cer se com doçw·a modifico a 
l'ducaçâo d'esta criança, para que ella mais 
tarde possa di::er· cômo tu : 

Vott sempre contente para a escola, 
porque leco as minhas lições bem sabidas (' 
p01·que considero a minha professora como 



GO lll tiTOHIAS DA ·?\USSA TEHRA 

uma amiga a quem a minh(t presença !'CW 

dar pra;;er. " 
E, fica cerlrt, dá semprP alegná aos 

mestres a presença das discipalas que, nâo 
deixàndo de ser jooiaes, são obP.dientes e es
lwfiosas. 

Tua irmã 
Ol!Jmpia. 
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Maria Mathilde tinha um sonho : razer 
construir rente á bahia de S. Marcos, na sua 
linda cidade de S. Luiz do Ma1·anhào, uma 
torre muito alta, muito alta enuimada, pm· 
um enorme sino ele ouro com os nomes 
de todos os Estados elo B1·asil formados 
com pedras preciosas. Quando ~ sino bada 
]asse, reboariam na atmosphera as suas 
sonoridades acompanhadas pelo rythmo elas 
ondas, e_ quando os astros o illuminassem 
rutilaria no espaço esplendidamente. 

Mas a velha louca parecia não ter um 
vintem ele seu. Morava num casebre em 
ruinas, vestia-se de trapos immundos, co
mia só raizes e hervas do matto, e bebia 
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agua na eonchn da mão encarquilhada e 
ossuda. 

Não Linha dinheiro para as necessida
des ela vida, porque, se lhe davam uma es
mola, ella corria a escondel-a para - o 
sino de 'ouro - e ia illudir a fome com os 
sobejos atirados pela caridade, ou com um 
rabo de peixe chupado ~' porta ele um pes
cador. 

Ninguem o sabia, mas o seu colchão 
estava já tão ·cheio de moedas que lhe m.a
goava o corpo miscravel, a ponto cl'ella pre
ferir extender-se 110 chão duro, sobre uma 
esteira esgarçada. 

Lá. tinha a sua idéa fixa, e para reali
zai-a seria_ precisa uma fortuna ! A sua 
torre de omo, com um sino carvejado de 
pedras p1·eciosas, maravilharia o mundo in
teiro ... 

Em casa ou na rua a visionaria falava 
só, gesticulando, movendo no ar os dedos 
nodosos, de unhas grandes. 

As crianças fugiam atropelladamente ao 
ver-lhe de longe o busto esguio; os adultos 
afastavam-se d'aquella immundicie, e ella 
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passava sem ver ninguem, resmungando : 
Quando o sino de ouro fizer : ba-ba

lahão ! ba-ba-lahão ! ba-ba-lahão ! todo o 
mundo dirá - É o coração do Brasil que 
estú batendo . . . Que lindo é e como bate bem ! 

S. LUJz. - AYenida Silva Ma:va. 

E ella ria-se, sacudindo os longos bra
ços magros, a repetir pelas ruas socegadas: 
-O corar;ão do Brasil e~tá parad~ ... . quero 
fazel-o palpitar com força . .. Ba-ba-Jahâo ... 

Dão! Dão! 
Uma noite de chuva e de relampagos, 

Maria Mathilde chegou encharcada e tre
mendo com o frio ria febre :\ sua chor:a; 
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mas, logo ao enil'at·, esbarrou com uma po
bre rapariga da vizinhança, que se ajoelhou 
chorando a seus pés. 

Qual não foi o seu espanto! Se nin
guem . a procurava nunca... Uns tinham 

t 
recida; 
tas : 

medo da sua moraàa de louca, sup-
punham-na ouiros feiticeira, bruxa, 
o diabo em pessôa ! 

Ella parou no humbral, estar
a outra exclamou de mãos pos-

Maria Mathilde, tem dó de mim 1 

Minha madt•asta, aquella má mulher, expul
sou-me de casa e aos meus irrnãozinhos, 
que fo1·am mendigar por essas ruas, quasi 
nús... It por elles que eu choro. Dá-me 
um philtro, Maria Mathil-de, para abrandar 
o coração de minha madrasta e fazer com 
que meu pae abra a sua porta aos filhos 
pequeninos, que são innocentes e estão pas
sando fome, soffrendo frio, com medo do 
escuro, pot· essas praias ... 

Se for preciso o meu sangue para 
salvar os anj inhos, toma-o ! Abre-me as 
veias, aqui tens o meu corpo ! 



O :>!NO LlJ.: OURO 

E a mo~a desnuda,·a-sc, offerocendo os 
pulsos e o collo, supplicemonte. 

Mal'ia Math ilde, de ui h os arregalados, 
dobrou-se toda sobre a linda cabeça ela moça: 

- Dari1s a "ida po1' teus irmãos~ 

S. Lu11 .. - \'i:-;ta do po1·to .. 

- ' Darei a vida ! 
- Jura! 
- Juro ! aqui me tens, mata-me se 

para bem d'el les a minha Jl)or'tc fM pre
cisa. Dizem que és l'eiticeim, mas o que tn .. 
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és é smda! N<'iO prolongue:<; a agonia de 
meus irmãos, Maria 1fathilde ! aqui me 
iens. 

A velha considerou a rapariga com e.s· 
panio; depois, t'apidamente, correu ao catre, 
sumiu as mãos trigll:eiras nos rasgões da 
enxerga e atit·ou punhados de moedas, ver
tiginosamente, paea o regaço da moça estu
pefacta. 

- Teus innãos estão nüs ~ Toma, vae 
comprar agasallto para elles! Tôm fome'? 
Dá-lhes pão ... muito pão ... toma! Toma ! 
Toma ! Vae para junto d'elles, boa imÍã ! · 
Vae com Deus ! 

A moça aparava aquellas moedas ines
peradas, num delit·io de felicidade; a velha 
deu-lhe tudo; depois empurrou-a ~iolenta

mente pela porta f'óra, fechou-se por dentro 
e desatou a chorat·. 

Como haveria el la ago t·a de compra'!' o 
sino de ouro e construir a SLla alta tort•e 
rutilante'? Teria ele ret:omeçat· pelo pri meim 
vintem ... · e as coslas cloíam-lhe tanto ... 
tanto ! Ao ,menos nessa noite poderia dor
mir sobre o seu colclt<1.o . .. O que a fazia 
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tremer eram aquellas cobrinbas de gelo 
que andavam a passear pela sua espinha ... 
a cabeça estalava-lhe. 

Em a febre. Maria Mathilde debateu
se toda a santa noite, ·com os labias sec
cos, os olhos em fogo, as roupas, ainda 
alagadas da chuva, unidas aos membros 
doloridos. 

Pela madrugada serenou ; e rompia a 
manhã gloriosa quando ella ouviu a voz 
dulcíssima de um ~ anjo dizer-lhe c~ cabe
ceira : 

- Construíste esta noite a tua torre e 
por ella subirás ao céo ! 

Maria Mathilde atirou para fóra do 
catre as pernas finas, aconchegou aos rins 
os rnolambos da saia, aos hombros os far-· 
rapos de um chale e correu anciosa para 
a. praia. 

A cidade dot'mia ainda; só os passa
rinhos despertavam cantando. No largo mar 
azul, o sol nascente espelhava urna co- : 
lumna de ouro, tiio larga e tão longa que 
ninguem lhe poder.ia calcular as dimensões. 

No ar voavam gaivotas até além, ús 
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nuvens de amethystas e de rubis, que en
grinaldavam no horizonte a torre deslum
brante. Era a pedraria do sino, que reluzia! 
Sumindo nella os olhos felizes e fascinados, 
Maria Mathilde sacudiu os longos bt·aços, 
gritando victoriosa, antes de ca.ír redonda
mente, na at·eia fria : 

B a ... ba ... la-hão! .. B a . .. ba-la-hão! ... 
Dão ! ... Da ... ão I 

Quando a miragem do sol se desfez, já 
a louca tinha subido pela tot·re de ouro 
até a.o céo! 



J\1inha querida irmâ. 

Thr>re;:ina, 11 de .LVfaio. 

Tens es!ttdado Jionco, demonstnuuLu mâ 
contadP. Mal sabes a ingratidão que prati
cas assim Jazendo. Vou reeelar-te wn se
gredá que ff' torilarâ, I'S]Jf'ro, mais r·apl'i
chosa d'aqui por deanta. 

Como Pstás farta de saber, e ninguem 
de There.,ina ignora, nosso pae não tem re
cursos e nossa máe, magra f' c«nçada, é 

prodigiosa na l'conomia I' na ordem C0/11 

que dirige a sua casa. Observa com atten
r;ão essas virtudes , que fo i'IIWI'áo melhor o 
lett caracter de mulher, qui' todas as pala
uás que eu escrevesse ctqui. Os e,cemplos 
de nossa mãe e de nosso pae são lições 
oioas que não deoemos esquecer nunca I P ois 
bem, a nossa mâe, qui' é trio rigorosa e tâo 
poupada com tudo que diz r!'speilo á swt 
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pessóa, e o nosso pae que, sendo tâo conhe
cido em todo o Piauhy, é tâo isento de Bai
clacle e se sujeita a túo grandes restricções 
e a tantos ·lraba/lws, nâo poupam paf'a a 
tua instrucçâo nem um vúdem I E I 71's sujei-

ESTADO no PJAUUY. - Crca~ão de gado. 

Iam-se a tndo para que nada te falte a ti! 
I-Jantem, e eis aqui o segredo a que alhtdi, 
mamân oendert o sen t~ltimo annel, paÍ·a pa
gw· os teus lioros e o teu nwstt·e·. Como 
COI'f'esponderás a esse sacrificio, que ella de 
mais a mais deseja qui' fique ignorculo ? 
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Estudando, tmballwndo com bôa vontade. 
O contrario seria unw ingratidâo I Guatda 
esta carta na tua pasta d11 estudos, relê-a 
de oe::; em quando, rejlectindo sempte muito 
no qtte di::; a tua irmã muito amiga . 

1v1aria. 
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Caminho de feno de Santos; viaducto da Grotta Funda. 



A VENTURAS DE R.OSlNHA 

- Este tl'em é o que paete pat'a 
:3. Paulo~ perguntou uma menina a .um 
empregado da estação· de Santos. 

É, sim. · Porquô ~ 
Já tenho bilhete para ir nelle. 
Sózinha ~! 

- Sim, senhor. 
O homem mirou-a com curiosidade. 
Ella nilo representava ter mais de doze 

annos; era baixinha, magra, mas com um 
modo fieme, ainda que triste a ponto de 
fazer dó. 

Entl'ou a pequena para um carro de 
segunda classe, ageitou a sua trouxinha 
embaixo elo banco, e quando o trem partiu 
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limpou as lagrimf!-S que lhe corriam 'em fio 
pelas faces descoradas. 

No trem iam muitos immigrantes italia
nos, desembarcados nesse mesmo dia de 
um grande vapor transatlantico. 

Por fortuna, sentou-se ao lado da po
bre menina uma senhora sympathica e ri
sonha, que tratou logo de a consolar. 

- Como é que você se chama, minha 
filha 'I perguntou-lhe ella. 

A menina respondeu : 
Chamo-me Rosa. 
Não tem · paes ~ 
Não, senhora; soi.I orphã... vivi 

sempre com minha irmã mais moça, em 
companhia de minha avó. Esta, emquanto 
pôde, trabalhou com coragem, obrigando
nos a ir á escola todos os dias; de modo 
que sei alguma coisa e estou habilitada a 
ganhar a vida. Minha irmà ajurlará vovó 
nos serviços domesticas, e eu mandar-lhes
ei de S. Paulo os meus ordenados. Serei 
caixeira ou florista, ou ama secca, qual
quer coisa ... Só do que eu tenho medo é 

da primeira noite. 
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Se eu morasse em S. Paulo, você 
ficai'ia em minha casa até achar rumo ... 
mas eu sigo para Campinas. Tenha força 
de vontade e não desanime. 

Quando chegaram á cidade ele S. Paulo, 

SÃ·o PAULO.- Rua Direita . 

era jú noite c fazia frio: .· Passava-se isto 
em Julho. Rosa pegou na sua trouxa e 
saíu para a rua, aconchegando ao corpo o 
seu chalinho ele algodão já muito clesbo
taclo. Seguindo sempre os trilhos elos bonds, 
foi ter ao centro · da cidade, onde caminhou 
muito, até quo, jú exhausta, sentou-se nos 
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deg1·aus da egreja da Sé. Havia garuu, e o 
nevoPiro era tão espesso que só no dia 
seguinte foi vista a pob1·ezinhrt, adormecida 
na escada de pedra, com a :<ua trouxinha 
sob a cabeça. 

Um policia foi aco1·dal-a e, notando 
LjUe ella ardia em feb1·e, levou-a num Cal'rO 
para a Misericordia. 

li 

A Irmã Assumpr;ilo deitou Rosinha em 
uma cama muito limpa, deu-lhe um cal
mante, e sentou-se ao lado do Jeito. O me
dico foi v6l-a e disse que se tratava de uma 
pneumonia. Quando a doente teve conheci
mento de tudo, jú se haviam passado mui
tas horas. Resignou~se e tratou de obede
cer ás enfet·meiras e uo medi<.:o, pa1'a recu
perar bem dep1·essa a saúde. 

Quando entrou em conYales~enr;a, a 
boa menina ajudam a lm1ã As,umpr;fto a 
serzir a roupa dos doentes e a cuidar de 
uma velha impertinente que do1'mia na 
mesma enfermaria . 



Chegou o dia em que lhe de1'am alta. 
A hm:\ Assumpc.ão acompanhou Ro~inha 
até a porta e, despedindà-se d'ella, disse
lhe co1n meiguice : 

SÃo PAUl.o. -Jardim publico. 

Se não achares onde dormir, volta, 
que te darei a minha cama. 

Ili 

Deixando o hospital, H.osinha foi an
dando, foi andando, e tinha j(t atravessado 
muitas ruas bonitas, quando viu reluzir na 
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calçada uma pulseira de ouro cravejada de 
brilhantes riquíssimos. 

A menina ergueu a joia e pensou logo 
em restiluil-a á dona. Mas quem ~eria a 
dona~ De um lauo e de oulm ua rua ali
nhavam-se predios elegantes e ella bateu em 
todo::;, perguntando : 

- 'l'e1'ia alguem d'esla casa . perdido 
uma joia de valor? 

- Não ... respondiam todos. 
Senti.ndo-se muito fatigada, Rnsinha . 

sentou-se ao portão de um bello jardim, 
mas, mal pousara a spa trouxa, ouviu a 
voz do jardinei1'0 gl'itando·lhe furioso : ' 

- Que quer Yocê ahi '? Saia ! V á tra
balhar I 

- Desr;ulpe ... murmueou Rosinha, en
vergonhada, sai hoje do hospital e estou 
muito fraca... Eu vou-me embora ... 

Nesse instante chegou de l'óra a dona 
da casa e, sabendo do occorrido, disse bon
dosamente: 

- Entra; \'ae clrscançar Já dentro ... 
Ven1 commigo. 

Antes ele entl'ar, Rosinha perguntou : 
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A senhora não teria perdido uma 
joia ~ 

Sit~! perdi uma pulseira cravejada 
ele brilhantes e estou muito impressionada, 
porque era um mimo de minha mãe! 

- Será esta? disse Rosinha muito con
tente, mostrando-lhe a pulseira que tinha 
encontrado na rua. 

- Que fortuna ! é esta mesmo ! ... 
E a senhora, radiante de alegria, bei

jou Rosinha. 

!V 

Entramm em uma gmnde sala, onde 
estavam muitas crianças; umas bdncavam, 
outras, já mais velhas, estudavam peeto de 
uma mesa. 

Em pé, com a sua trouxinha na mão, 
Rosinha esperava ordem para sentar-se. 
Nunca ella vira tantos objectos bonitos 
assim reunidos : · q uadms originaes dos nos
sos melhores pintores, tapetes, mobilias' 
bellisimas, trabalhadas na propria cidade, 
cuja riqueza e gosto a atordoavam. Ah! 
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S. Paulo era realmente uma cidade esplen
dida! pensava a pobrezinha, encolhendo-se 
na sua humildade. 

De repente uma das crianças menores, 
t1·opec;ando numa cadeira, caiu de bruços e 
magoou-se nos beiços. Hosa acudiu e con
solou a CI'ianc;a, que mesmo por entre la
gi'imas SOI'I'iu para clla. 

Um .dos estudantes, o mais pequeno, 
morto por ir gozar as delicias do balanço 
no jardim, á beira elo Tietê, revoltava-se 
conb'a a difficuldade dos problemas que lhe 
deixara o professor. Que doçura haveria lá 
fMa na agua arrepiada por aguella aragem 
f1'ia que o incitava a con'er como seu cão 
negro, o formoso Zulú ! 

Voltando-se pat:a o imüio, elle pediu-lhe 
que o auxiliasse. All! mas o irmão morria 
tambem por fugi1' d'aquella sala cheia de 
livros e respondeu.lhe zombeteiramente : 

- Pede á l-tosa que te ensine! ... 
O pequeno voltou pai'a a menina um 

olhar supplice; ella aYançou com um sor
riso, e pegando no lapis explicou com a 
maior facilidade o P''ob1ema. 
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Olhavam todos, attonitos, para aquella. 
menina que assim demonstrava a ::ua ap
plicação. Quando e!Ta acabou de falar a 
dona da casa exclamou com enthusiasmo : 

H não te cleixaeei saíi' d'aqui. 
Quando me restituíste · a pulseira, "i que 

E STADO DE S,\o PAUI.O. - Fazenda modelo. 

oras uma menina honrada; na maneira 
por.1ue acudic;te a meu filhinho, mostraste a 
tua meiguice, e agora acabas ele revela!' 
grande amor ao estudo. Serás uma oxcel
lente companheira para meus filhos, e como 
filha serás tratada . Ahi'a(;a-me. 

Dias depois, Rosinha mandava do 
li. 
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S. ·Paulo fados recursos para a sua av6zi
nha, e escrevia-lhe, molhando a carta com 
lagrimas de alegria : 

r< Conte com um bom amparo; porque 
encontrei uma excellente mãe! '' 



O PR.ETO VELHO 

A chuva começava a caír em pingos 
gi'Ossos, pesados, que empolavam a terra, 
arrancando-lhe do seio fortes cxhalações. 
Moravamos no Recife. 

Eu ·e minhas duas irmãs, Cecilia e 
Ma1·ia, estavamos á janella, olhando para 
os bandos de urubús . que fugiam nos ares 
com medo da tempestade .. Minha mãe cosia 
no interior da sala, e· meu pae lia a seu 
lado . Caíu a tarde rapidamente. 

Seguíamos assim .distrahidos o YÕO das 
aves, quando minha irmã mais velha , 
baixando o olha r para a ma silenciosa, 
exclamou : 

- Meu Deus ! aquelle pobre velho vae 
miar nas pedras ! 
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Olhúmos, e vimos um preLo esfarrapado 
cambaleai' e caír na calçada. 

- Coitado! disse Maria, o pobrezin ho 
morre! 

- Qual! respondi eu desdenhosamente; 
elle está bebe ... 

Não concluí a phr-ase, porque meu pae, 
attrahido pelas piedosas exclamações de mi
nhas irmãs, estava já á janella, dardejando 
um olhar zangado sobre mim. 

- Vae, João disse-me elle, desce á 
rua soccorre aquelle infeliz, seja ellc quem 
fôr e o que fôr. NCw faças máo juizo ele 
ninguem! 

Corri. A chuva augmentava; curvei-me, 
chamei o velho, sacwdi-o ; mas o desgra
~ado nem abria 03 olhos ! Meu pae deixou
me estar alli ajoelhado por alguns minutos 
e mandou depois recolher o velho ao ves
tibulo da nossa casa·. Desceu então para 
alli toda a familia. Meu pae percebeu logo 
que se tratava dfl uma syncope, e tacteava 
o pulso do doente; minha mãe mnlhâva
lhe o peito e as fontes eom pannos embe
bidos em agua sedativa; Cecilia meLtia-lhe 



O PHETO VELIIU 

colherinhas de Yinlw fino pela bocca, e 
até a pequena Maria procuram auxiliat· os 
outros ! Passado algum tempo, o pobre 
recobrou os sentidos e confessou estar mot·
rendo de fome e ele frio ! Cecilia correu a 

PERNAI\!IlUCO. - Ü 1·c dfc . 

buscar um pt·ato de sopa e nteu pae man
dou-me procurar um cobertor. 

Estava já o preto queute e confortado, 
quando bateram com força á porta; elle en
tâo estremeceu, balbuciando : - Estou per
dido! 

De facto, entraram dois soldados que o 
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procuraYam, dizendo que esse preto velho 
era um p1·e::,o evadido da cadeia do Recife . 
O pobre caíra de extenuado. 

Todos nós tremiamos, 
afrouxou nos seus cuidados. 

mas nenhum 
Meu pae pe-

HECII'E. - Ponte Buarque Macedo. 

cliu em voz baixa aos soldados que não 
declarassem ao pé de nós qual fora o crime 
d'aquelle homem. Minha mãe dava ao infe
liz conselhos de submissão e paciencia; e, 
assim, o velho entregou-se resolutamente 
aos soldados . 
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A hora da saída, Maria, que é a mais 
pequena e a mais .curiosa de nós todos, 
pet·guntou ao preso, furtivamente 

- Como se chama YOCê ~ 

PMHi'õAMnuco. - Pan01·ama df' S. José. 

Henrique Dias, balbuciou elle ca
bisbaixo . 

Saíram; e meu pae, voltando-se para 
nós, pet·guntou, querendo desman"c11;u· a im
pressão de tristeza deixada por aquella 
scena : 

O nome d'aquolle homem não I"Os 
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suggére nada de respeitavel e de geande? 
- Sim! exclamei eu com movido. Hen

rique Dias era G nome de um preto valo
roso, que se bateu como um verdadeiro 
he1·6e contra os hollandezes. É o nome de 
um defensor da patria, q11e em vinte e um 
annos de guerra nunca foi vencido. Foi 
elle que, na terrivel batalha de. PGrto Calvo, 
de 18 de Fevereiro de 1637, recebendo uma 
bala nà mão esquerda, mandou amputai-a . 
e continuou na peleja ! 

Minha mãe sorriu-me, e meu pae disse, 
com voz elara e satisfeita : 

- Bem; agora subam e vão preparai· 
as suas lições. Cada um de vorês ha de 
fazer-me por escripto a narração de qual
quer episodio da historia do Brazil. 
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Paraltyba, 5 de Junho. 

Ouoi-te honlem contar d tua· amiga 
Adelina os segredos que te confiou a pobre 
Leonardo. Fiquei trist('. Nâo deoias fa:::er 
ctqui/lo. A Leonarda procurou em ti um 
conselho e um /enitico para o seu coraçâo 
ele menina desprotegida. O teu d!'oer em 
guardar-lhe .fidelidade !' nâo trahil-a. Por 
ser pobre, Leonarda nâo ·merece menos do 
que tu, porque a sua honestidade e a sua 
actioidade dão-lhe muito maior p1·estigio do 
que daria o dinheiro. Quando alguem te pe
dir se9redo de alguma confidenciu, mostra-te 
digna da sua confiança, não repetindo a 
ninguem, ném mesmo a mim, tua mâe, as 
palavras que ticeres oucidu. 

Outra coisa te peço, é que nâo 
co/legas negues nunca o leu auxilio ás 

menos 
quando 

intelli[Jentes, ou mws atra:xulas, 
ellas . o so/icifaretÍl . 
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Leonarda eeio lwntem ú tarde de pro
posito a nossrt wsa pedir-te que a esclo
recesses na liçâo de historia do Brasil, 
propondo-/e ler com dla o capitulo rlcr sa
b/ecaçâo r/as J;JJssões do Druguay. Que te 

Tr·ccho da cidade da Parahyba. ·, 

custaoa indicar-lhe ao menos os ·ponto,; prin
cipaes? Ta bem os sabes, porqtte és intelli
gente e estudiosa; entretanto, deixaste a 
pobre Leonan/a saír sem uma resposta ao 
menos ao seu pe.rlido . Remedeia o nwl que 
/i:!fSIP : r·onotdrr. PS.OCt mPninu .poru rir Psfa-
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dar cvmligo de ce::; em quando e a zr 
Ja"'el' mesmo ama estaçâo comnosco, na 
nossa fazenda de Mamangaape. Nâo sejas 
soberba, nem oaidosa ; lembra- te dP que 
wnanltã podenís car·ecer de wn bom con-

P.-\HAtn H.\ . ·-Jardim publico. 

sellw, e de que deoemos Jaze,. sempre aos 
outros aqtútlo qtw desajariamos, em iden
ficas circttmslancias, que nos fi::;esspm a 
nós. 

Tua 
J1âe. 
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POLACO! 

CuriLyba . Pelas janellas abertas da 
escola entrava a Juz clara ' e doce de um 
dia de primavera. Os peeegueiros do po
mar, todos fi oridos, punham mancha'? côt' 
de rosa no fundo azul do céo. Cantavam 
os passarinhos. 

Sentada na sua cadeira, D. Vit·ginia. 
vigiava es cliscipulos, que faziam socega
da.mente os seus exercícios ele calligra
phia. 

Alli estava o Romiío, gordo e co!'aclo, 
ao lado da Elvirinha, e logo o Paulo, o 
.José, a Theociol'a e ouL!'os tantos no outro 
banco, e muitos mais, attentos, cornpene
trados do seu devet'. 

Olhando pat·a aquelle tapete ele cabo-
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cinhas loiras, castanhas ou pretas, uma 
expressão de jubilosa ternura extravasava
se ela physionornia da mestra. Todos aquel
les coraçõezinhos eeam aperfeiçoados pela 
sua dedicação, a sua intelligencia e a sua 
eonsciencia! Nenhuma posição social no 
mundo podia egualae á sua, feita de sacei
ficios a bem da patria o do futuro alheio. 

Findara a hora elo exercício de es
cripta. O primeiro a entregar o seu ca
derno foi o Daniel, um moreno gordinho 
e amavel, que levava figos do seu quintal 
para· distribuir no recreio pelos pequenos 
que não tivessem merenda. 

A professora determinara que os exei'
cicios versassem sobr~ a ambição. O de 
Daniel dizia assim : 

" No fim do seculo xv11, tendo cor
rülu noticia de haver jazidas de ouro nos 
·sertões de Minas, gelipos de aventureil·os 
paulistas, portuguezes e mamelucos, muni
dos de instrumentos de mineração, in
terna\'am-se por esse .Estado a dentro, 
teansponüo montanhas, descendo vallados, 
·dormindo ao relento, escalando mchas, 
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Yacleallllo rios, passando emfim por enor
missimos perigos, com o sentido de anga
riar Lhesouros exLraordinarios. A esses gru
pos claYam o nome de bandeiras; aos que 
os constituiam : - ele bandeiJ~antes. A 

CURITYBA.- Praça Tiradcntc. 

ambi~âo levava-os para deante. Gastavam 
nisso annos e annos. Uns morriam sem 
ter visto realizado o seu sonho, e os que, 
por mais fortes ou mais pertinazes ven
ciam, estabeleciam-se em cabanas ele colmo 
á beira elas jazidas. Com o seu exemplo 
outras cabanas surgiam e faziam-se assim 



95 IHSTOHIAS DA NOSSA TERRA 

aldeias cuja populaçiio augmentava de
pressa. >> 

DANIEL. 

D. Vi,·ginia annotava o exercício de 
Daniel, quando ouviu um grito ao fundo 
da sala. 

- Que foi~ I peeguntou ella erguen
do-se. 

Então um pequeno acaboclado e re
clionr;hudo respondeu sacmlidamente, çom 
ar desdenhoso : 

- Foi aquelle polaco que me . atirou 
com a penna ~~ ca1·a! 

Á maneira porque o rapazinho pronun
ciou - polaco - D. Virgínia fnmziu as 
sobrecelhas; mas, volt.ando-se para o accu
sado, ordenoú ; - explique-se 1 

O polaco, um rapazinho de oito annos, 
levantou-se torcendo com desespero a aba 
do casaco. Era uma CI"iança clara e cabe
çuda, com olhos que nem duas contin],as 
de vidro azul. Depois de alguma hesita
(;ão, elle começou: 
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- Desde que cnLL'ei para o collegio, 
que o Frederico me chama polaco, com 
desprezo, a modo de insulto. Tenho-me 
calado... mas agora... a senhora perdôe
me, mandei-lhe a resposta. 

Caminho de .ferro de Curit.yba a Paranaguá. 

D. Virgínia ch~.mou os dois pequenos 
para seu lado e perguntou em voz bem 
alta ao polaco, para que todos a ouvissem, 
apontando pela janella aberta para o céo 
e as arvores : 
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De que CO I' é o céo da tua terra, 
meu filho? 

Azul ... respondeu o pequeno, espan-
tado. 

E as llôres dos pecegueii'OS "( 
Càr de rosa. 

Que fazem os passarinhos ele lá? 
- Vôam e cantam ... 
- Vêem? Tal e qual 

Meus filhos, a patria do 
mundo inteiro. 

como aqui l 
homem é o 

Em todas as terras a gente ama, goza, 
soffre, vive e morre do mesmo modo. É 
justo e natural que prefiramos a todos os 
paizes aquelle em que nascemos e em que 
vivemos com os que mais amamos. Mas 
por isso será justo e bonito que tratemos 
com arrogancia e brutalidade os nossos 
semelhantes que vêm de longe ajudar-nos 
no nosso Lt'abalho e compa.rticipar das 
nossas dôres e alegrias? 

Frederico ! quando alguma visita vae á 

casa de teus, paes, elles não prpcuram 
obsequiai-a, tornando hospitaleiro o seu 
tecto e· franca a suA mesa? 
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- Sim, senhora ... 
- Puis se teus paes te dão o exemplo 

ue gentileza e de bàa educação, porque o não 
segues ~ Imagina que talvez a esta mesma 
hora alguma criança · brasileira, desprote 

CuRITYilA.- A Cathedral. 

gicla, erl'e pelas !'Uas ele uma cidade ex tran
geira e que sejam as esmolas elos extran
geiros que lhe matem a fome.:. 

Olhas para mim · admirado, sem com
prehendei' a hypothese ele que um brasi
leiro possa so!Trer miseria ~ Quando f<'ll'es 
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grande- e tiveres observado o mundo, verús 
que tudo póde ser... Agora confessem-me 
ambos que estão arrependidos, um da 
intenção de offender, outl'O da brutalidade 
da vingança . Que vos resta faze1· '? 

Frederico e o polaco avançaram pausa
damente um para o outro e estreitaram-se 
em um longo abraço. 

- Muito bem'? exclamou a mestra; 
agora sentem-se um ao lado do outro e 
estudem a mesma licçáo, no mesmo livro. 

Os meninos sentaram-se, e ella, vol
tando-se para Daniel, disse : 

- Para a semana, o seu thema será 
este : confraternisaçào ! 



UM MARTYR 

(Episo dio ext1·ahido por Cecilia) 

Em uma noite do anno de 1789, pas
seaYam dois homens pela estrada enlua
rada e deserta, que ia do Pombal para a 
Yil!a de S. João d'El-Rei. Um era um sa
cerdote, que bem diziam isso as suas vestes 
longas e ])l'etas, o outm um moço mineiro, 
de olhar sonhador· e fronte altiva. 
~ Mais prudencia, Joaquim! aconse

lhava o padre; Ypcê é apaixonado e IITl

petuoso; essas coisas não se fazem de 
assaHo! 

- Reverendo e amigo! a Republica 
é a liberdade, e a liberdade é a aspim
<;i\0 de todos os brasileiros. O bem que o 
Reino nos fez, já lh 'o pagámos. Se a 

H. 
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nossa capitania, tão arruinada, lhe satis
fizee a voe8.cidade com as setecentas at'l'O
uas de ou e o que elle exige, a fJ ue tristeza 
e desalento nos entregaremos todos~ ! V àcle 
esta tel'l'a, padre! e o moço aponta1·a para 
a immensidacle dos campos; toda ella é fer-

!\IINAS c~:H.AES.- Bello llol"izonte. 

til, toda ella reclama braços de filhos livres 
e amorosos, que lhe rasguem os seios, que 
a f'ecu.ndem, que a tornem numa grande pa
tria, bemdicta e forte. ·o R~tino está muito 
longe! 

- Mas é poderoso! 
- Sel-o-emos tambem. Vús, que sois o 

ministro de Deus, que adoraes o Grande 



103 

Republicano, o dor-e o tmmendo Christo, 
sois o riienos apto par·a desdenhar do meu 
ideal. 

- ~acla desdenho, mas temo pela tua 

~I I NAS ÚEilAE". - Oul'O Pl'eto. 

sorte. Expandes-te, como todo~ iJS so
nhadores plalonicos, ' srrn escolha ele Jogar, 
nem de a.ucl itor·io. Como C>s puro, não 
cuidas que possa havet: trai(:<i.o. Entre
tanto, já chegou aos ouvidos elo visconde 
ele Barbacena, e até mesmo aos rle Luiz 
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<:!e Vasconcellos, o teu nome, como acer
rimo propagandista c cabeça da conju
ração. Falas a tr.da a gente sem reserva, 
nos pousos das estJ"adas, como nas ruas da 
cidade, nos adros das egrejas, como nos 
pateos dos palacios; a tua palavra vibra 
por toda a parte com egual vehemencia! 

Sou sincero. 
Mas isso não é de politico, é de 

<:!oi do. 
Sou assim. 
Bem sei . No teu conventiculo estão 

muitos homens lettrados, militares, padres, 
magistrados e empregados publicos; mas 
ninguem cita os seus nomes e bozina-se po1· 
.ahi que tudo é obra do Tiradentes, ani
mado pelas noticias da revolu~ão de 
França ... 

- Seja! e não serei eu que os de
nuncie! E accrescentou com ironia : Parto 
.amanh<'i para o Rio, e se quizer aigo de 
mim, é só dirigir-se por escripto, mas 
sem assignatura, ao inconfidente mineiro 
Joaquim José da Silva Xavier, alf"eres de 
cavallaria e ... 
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louco ! respondeu· o padre abra
çando-o com ternura. 

Dois annos depois o bom padre ca
minhava silenciosamente para a sua branca 

MINAS GERAES. - ÜUI'O PI'OlO. 

ermida, ele madrugada, á luz elas ultimas 
estrellas. Et·a a hora da missa das almas. 
Foi chorando que o sacerdote oiTereccu a 
Deus o Santo Sacrificio ela missa por alma 
de Joaquim José da Silva Xavier, o Tit·a
clentes, que por um decreto da rainha 
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D. Mar·ia I fàra executado na cidade ele 
S. Sebastião, onde a sua caber:a ele mal'tyr 
se erguia ainda em um alto poste, como 
exemplo {<s turbas. Todos os seus conr
panheiros, tendo sido indultados ela pena 
ultima, seguiram desterrados para os sertões 
da Afl'ica, e os cinco ecclesiasticos haviam 
sido chamados a Lisboa. Só ello pagára 
com o sangue o arrojo de querer a patria 
livre! 

E na sil'enciosa ermida, solitaria e 
branca, ú dubia clar-idade do a! vorecer·, o 
padre sentiu , num frémito mysterioso, que 
um seculo mais ta rde a idéa do inconfi
dente mineir·o, morto vilmente na pral;a 
publica, sur·giria glor·iosa, dominando o 
paiz! 
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Eram tres horas da tarde quando saíu 
da porta do collegio o bando ruidoso e 
alegre das crian~as. A rua, uma rua 
estreita ladeada por altos predios, na cidade 
baixa da Bahia, extendia-se em uma linha 
sinuosa e longa, por onde a todos os In
stantes passavam vohiculos. de todas as 
especies. 

Entretanto, o bando dos collegiaes ia 
pela . calçada,~ muito correctamente. Lá 
estava o Benedicto dando a mão- á irmà
zinha, desvianc!o-a elos pedgos com todo o 
cuidado; lá seguia a Clarinha com a boba 
dos livros bem al·lvellada e o seu avental 
branco escrupulosamente limpo; lá iam de 
braço dado o Dionysio e o Lauro, direitos 
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e risonho.~, com os seus. collarinhos ú 

marinheira bem assentes nas costas fortes e 
largas; lá iam Magdalena e Sophia acom
panhadas pela preta Anna, de camisa de 
crivo, trunfa azul e contas polychromas no 
pescoço e nos pulsos; lú, iam todos, emfim, 
com muito bom .modo e_ juizo, dando aos 
tl'an;;euntes bonita prova da sua bôa edu
cação. 

Só Carlota caminhava sem reparar em 
coisa nenhuma, distrahida como sempre, e 
por isso, deixando a calçada, poz-se a andar 
peJo meio da ma atravancada de vehiculos 
e ele povo. 

Subitamente ouviu-se um grito agu
díssimo um carro atropellara a pobre 
Carlota, que lá estava extendida nas 
pedras e pallida como se fosse ele cêra! 

Acudiu logo muita gente e levaram a 
ú1enina para a casa elos paes, na cidade 
alta, onde moravam em uma cazinha pitto
resca, cercada de mangueiras. Todos os 
collegas acompanharam a pobre menina, 
que ia deitada em uma padiola e tão im
move] que parecia morta! Vieram clPpt'essa 
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Jois medicos, que arfinnaram á mãe de 
Carlota- ter a filha quebrauo uma perna, 
mas estar livre de maior perigo. A bôa 
senhora perguntava a todos : 

Como foi que aconteceu isto~ 

B.UIIA.- Vista da bahia de Todos os Santos. 

Prenderam o cocheiro~ Elle é um mal
vado! 

Responrliam-lhe que s1m, que o 
cocheiro tinha sido preso e pagaria caro 
aquelle desastre. 

Mas, já acordada e entre gemidos de 
dôr, Carlota explicou : 
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A culpada fui eu; eu só. Na rua 
deve-se andar com cuid ado, fugindo dos 
carros, sempre com attenção; entretanto 
eu andava como se estivesse no meu 
quintal, sem me lembrar de que poderia 
esbarrar em alguem, pisar um animal, 
fazer cair uma criança, . tropeçar em um 
cego, ou em uma velhinha tropega. . Eu 
li tudo isto em um .livro, na escola, o a 
professora mesmo sompre aconselha que 
sejamos cuidadosos e que na rua, mais do 
quo em outro qualquer Jogar, devemos res
peitar os outros para que os outros nos 
respeitem. Ora... eu vinha no mundo da 
lua, e fo i só por isso que aconteceu este 
desastre. Mamãe descance, que hei de 
ficar bôa depressa o d'aqui por deante 
terei muita cautela sempre que andar na 
rua. Se prenderam o cocheiro, peço a 
meu papae que o mande soltar; eu poderia 
ter fugido a tempo, se não fosse tão dis
trahida! 

Ouvindo estas palavras generosas, toda 
a gente que estava alli ficou querendo 
bem á pobre Carlota. 
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Os collegas da excellente menina vol
Lamm para suas casas já tranquillos, pt'O
mettendo vir saber d'ella todos os dias. 
Entre todos destacava-se a Clarinha como 
uma 
todo 

enfermeira 
o tempo 

dedicadissima! 
da enfermidade, 

BAniA.- S. Bento. 

Durante 
Carlota 

teve-a a seu lado, procurando animal-a e 
distrahil-a. 

As qualidades de b6a enfermeira 
devem ser cultivadas com esmero e deno
tam sempre exceliente coração. Clarinha 
era incançavel, apiedada pelo soffrimento 
de Cadota fazia tudo por alegrai-a. Um 
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dia levava-lhe doces feitos pela mãe, nou
teo Rôres do seu jaeclim, cultivadas por· 
ella, ou as oxcolleutes mangas do sen 
pomae, ou bellos livros da sua bibliotheca. 
Se Carlota se cançava de uma coisa, ella 
corria a buscar outra, sempee amavel e 
jovial, como verdadeira bahiana. 

Uma tarde Clarinha empmram a 
cadeira de Cadota para a vantnda · do 
quarto, e estavam ambas contemplando a 
paizagem luminosa do mar e das riban
ceieas cobertas de formosíssima vegetação, 
quando a mfte do Carlota entr·ou no 
quarto acompanhada de um homem espa
daúdo e trigueiro. 

Quem é'? mamãe ... 
- Adivinha, minha filha ... 
- ~ão posso , .. 
Ao mesmo tempo o homem, que no 

quartinho da menina parecia um gigante, 
dobrou os joelhos d~>ante d'ella e murmu
rou commovido : 

- Obrigado pelo seu perdão l Eu ::;ou 
o cocheiro do cano gue a atropellou; e 
ainda estaria preso, sem ganhar o pão · 
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para a mulher e os Rete filhos, se da 
sua bocca não tivessem saído palavras de 
clemencia! 

- A culpada fui eu. Vá descançado. 
Voltarei em breve para o collegio. 

EsTADO DA BAulA. - Cachoeira. Paulo Affonso. 

- No meu carro. 
- Não ; irei e virei sempre a pé. 

Sómente, ser~i mais cautelosa. 
Carlota extendeu a màozinha ao · co

cheii'O, que não sabia como tocar-lhe com 
os seus grossos dedos callosos. 
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Este desastre mostrou-me que não 
devo andar distrahida nas ruas ~ .. e fez-me 
comprehender o valor de uma amizade! 
exclamou Carlota, enlaçando Clal'inha pelo 
pescoço. 



AMOR. DA PATR.IA 

+ + 

No dia em gue entrei para o col
legio, em Março de 1845, disse o velho 
dr. Henrique a seu neto Jorge, presenciei 
uma scena de que iámais me esquecerei. 

Frequentava eu uma escola em Ma
ceió, onde nasci. 

Como chovesse, eramos poucos na 
aula. Sentia-me á vontade, porque, graças 
aos desvelos de minha mãe, eu já sabia 
ler alguma coisa e contar menos mal. 

Eram onze horas e escreviamos todos 
o nosso bastardo em cadernos ou louzas 
quando, sentindo rumor de passos, ergue
mos o olhar com curiosidade. Era um sol
dado que entrava com um pequeno rachi
tico pela mão; queria matriculai-o, e, em 
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quanto o · mestre lhe escrevia o nome, a 
edade e a · filiação no registro da escola, . o 
soldado aneJiava os cabellos negros e en
caracolados do filho. 

EsTADO DE A LAGOAs. - Trecho de ~laceió. 

Concluídos os apontamentos, o soldado 
disse : 

Senhor professor, ha poucos Jias 
que eu abracei meu riJho; r1uasi que o não 
conhecia, e expiico-Jhe isto para que o se
nhor comprehenda a minha intenção. 
Quando pal'ti pam o Rio Gmnde do Sttl, 
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deixei aqui no norte minha mulhet' doente e 
meu filho com dois mezes apenas. 

" Eu era um simples soldado raso e 
ella, que não tinha recursos e era fraca 
passou grandes privações : - por isso o 
menino não se desenvolveu. 

MACEIÓ. - Pra~·a da Matriz. 

::::ú depois de acabada esta maldita 
g~1erra foi que voltei para casa, espe
rando ler a consolacão de encontrar nella 
um rapaz forte, bello, alegre e desembara
çado, capaz de, mais tarde, empunhar a 
minha espada e defender a honra da nossa 
patria com a valentia e o denodo de um 
verdadeir•l soldado. 

1. 
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« Tive uma desillusão amarga quando 
depar'ei com meu filho, com estes hombros 
contrafeitos e este rostinho murcho de 
r,riança criada sem sangue nem aiegria. )) 

O soldado parou, com a voz embar
gada pela dôr; o rapazinho, humilhado, 
tinha os olhos cheios de Jagrimas, as faces 
rubras de pejo e via-se que1 sob a 1roupinha 
parda que vestia, touo o seu miseravel 
corpo de aleijado estremecia numa angustia_ 
dolorosíssima. 

O professor então disse alto, como se 
falasse a nós tod.os : 

- Não é só com a espada que se 
póde elevar ·o nome da patria! As artes, a 
scie.ncia, as industrias, a ·agricultur'a, são 
mais bellos e mais vastos campDs de 
batalha, onde nos fica muitas vezes o 
coração a bem da terra que nos foi berço. 
Na historia fulguram com mais límpido 
brilho nomes de poetas que de generaes. 
A gloria de um povo nào está em see 
guerreiro, em saber matar; mas exacta
mente em saber evitar a guerra, sempre 
com brio, ordem, amor' ao trabalho, e 
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consciencia do seu valor. Ninguem teme 
affrontas quando tenha a justiça do seu 
lado! Vá tranqui!Jo; tmbalharei paea gue 
seu filho seja um digno cidadão d'esta 

MACEIÓ. - Ru~ 15 de :Novembro. 

toi'ra, que é 

Não sei 
monto, como 

no&<sa e que todos amamos! 
por que espontaneo senti
se se visse rehabilitado do 

vexame por que tinha passado, o corcun
dinha beijou <'alorosamente as mãos elo 
mestre e depois, voltando-se pam nô~. 

e1·gueu bem ai lo os seus bra<;os longos e 
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finos, o gritou com força, transfigurado e 
lindo : 

- · Viva o Brasil! 
- Viva! respondemos todos nós de 

pé, cômprehendendo por inslincto que den
tro d'aquelle corpo mesquinho e doente p~l

pitava uma alma forte, capaz dos sentimen
tos que mais ennobrecem o homem e · que 
melhor fazem progredir a terra que o v~u 

nascer! 
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A batalha de Tuyuty, ou ela Lagôa 
Branca, tinha cessado, deixando o campo 
coberto de cadaveres. Avjzinhava-se a noite, 
que pt'omettia ser negt'a e feia. Todo o 
céo se rebut;ava em nuvens negras, com
lmctas, e -o cheiro da polvot'a vagava ainda 
no ar carregado da tarde. 

No chão, sobre a relva esmagada, 
empo\ava-se o sangue em coagulas dene
gridos, e arfavam alguns soldados mori
bundos, emquanto "outros repousavam, de 
braços abertos, na placidez da morte. 

Já se não ouvia o estampido dos ti
ros, nem sequer o rumor das tropas em 
reiiracla, quando appareceu no campo um 
rapazinho esquaJido e miseravelmente Yes-
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tido. Boiava nas lagrimas rios seus lindos 
olhos negros uma infinita e . dolorida pie
dade. Os cabellos crescidos caíam-lhe so
bre os h ombros magros; a camisa, aber
ta no peito, punha a nú a sua pelle., em 
que se desenhavam nitidamente os ossos 
da carcassa. 

Quem era e r1 u.e vinha fazei' a)li 
aquelle menino anrli'ajoso e pallido~ 

Aquelle meni11o, débil como um can
nit;o do brejo, era um heroe, um forte, e 
ia áquelle campo levado pela misericordia 
c pelo amor dos homens. 

Chamava-se Adriano, em natural da 
Parahyba e orphão de pae e mãe. 

Aquelle caíra baleado na guerra; 
Adriano acompanhara o pae como um cão 
acompan ha o dono. Terrivelmente audaz e 
paciente, resistia sern queixas ás agonias 
porque passava o exercito : as caminhada~ , 

a fome, a sêde, o leito de pedras, ou as 
vigílias forr;adas. Ninguem fazia caso d'elle, 
e elle, niesmo depois da morte do pae, 
acon1panhava a todos, certo de cumprir o 
seu destino. 
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Mas ah! á noite, quando extepdia na term 
dUI'a o seu corpinho fragil, tinha a visão de 
outra meninice : o collo materno . ... as ruas da 
sua cidade ... uns companheiros para as suas 
partidas de pião e a salinha da eMola onde elle 
·aprenderia a sei' homem digno de uma gr·nnde 
patria. Tudo isso acabára -
mal tinha começado. Porquê? 
Por causa da guerra, d'aquelJa 
guqrra maldita que lhe fôra 
buscar o pae á casa para o 
estraçalhar num campo, longe 

· ele tudo o que ama v a! 
Como se podia dar seme

lhante injustiça na terra'/ Ha
Ur·ubú. 

veria nada mais deshumano do que essa hu
manidade enfurecida e cruel? ! 

J<:lle ficara no exercito pensando em minorar 
o soffrimento dos feridos : levar a gotta de 
agua aos beiços resequidos dos moribundos, o 
beijo da paz á face febril do inimigo vencido . 

Nessa tarde, 24 de Maio, vendo vollar ao 
acampamento os soldados exhaustos, e sabendo 
que o campo ficara juncado de cada,·eres, 
estremeceu lembrando-se dos urubús, que 
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desceriam a atacar os corpos inermes. Que 
fazet·? Partir immediatamente. Elle espan
taria as aves com os seus gritos; cus
tasse o que custase, defenderia os mortos! 

O combal:e, que tinha durado desde as 
onze e meia até ás quatro e meia da tarde, 
fôra dos maiores, se não o maior que 
tinha havido na America do Sul. Bt·asileiros 
e Pamguayos mostmvam afl faces lividas ao 
céo inclemente do inverno. Alguns tinham 
os olhos ainda abertGs, numa expressão de 
terr01· ou de saudade; outros pareciam 
sonhar com uma outra vida. 

Adt·iano ajoelhou-se e rezou por to
dos; depois ergueu-se . assustado; ouvia um 
rumor sm·do, que vinha do alto. Seria a 
colera de Deus contra a perversidade dos 
homens~ Levantou os olhos e viu lá em. 
cima uma nuvem negra, que descia 
faminta, esvoaçando. Os urubús! 

Como poderia ell~ defender todo aquelle 
vasto campo 'I Desesperado, começou a 
gritar tentando repellir o assalto das· 
aves terríveis. Mas o som da sua voz 
aterrorisava-o no meio d'aquelle silencio. 
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Lembrou-se das armas, procurou uma 
espingarda e achou-a logo a seus pés. Fez 
fogo. As aves- fugiram espavoridas, para 
irem pousar mais adeante. 

Caíu a noite; um vento aspero uiva\'a 
na ca·mpina. Sózinho naquelle logar sinis
tro, Adriano, entanguido de frio, sentou
se apertando os joelhos nas mãos, e pen
sou que toda aquella gente mutilada e 
sem vida, deixava olhos que a chorassem, • 
mãos que se juntassem em preces dolo
rosas, mulheres e crianças sem arrimo e 
na pobreza! A gueri'a é o mais tremendo 
de todos os crimes, porque sacrifica inno
centes! Que prégou Jesus no mundo? Paz, 
egualdade, fratemidade. E o homem que 
se diz christão, de que modo cumpre e~

ses preceitos divinos~ ! 
De _vez ém quando Adl'iano parecia 

ouvir um soluço. Quedava-se á esc.uta. O. 
som não se repetia de egual maneira; 
vinha mais forte ou mais feaco, confun
dindo-se ora com a vo:~: humana, oea com 
um grasnido de corvo. Só tarde appareccu 
a lua entre nuvens pretas como véos de lucto. 
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Dir-se-ía a face pallida de uma viuva 
triste, nos seus véos de crepe. Entt'otanto, 
vinha á lembrança de Adriãno a sua ca
zinba t1a Parahyba, onde a mãe cosia na 
soleira, e o pae lavrava a terra, cantando 
uns versos que nunca esquecera, e em 
que havia como que um prognostico elo 
sou triste fim : 

- Quando com agua regada, 
Todo a terra fructifica; 
Mas se é de sangue encharcada, 

Esteril fica . 

Vae para a guerra o soldado 
Sempre em marcha com afan, 
Sôa o tambo1' compassado 

Plan ... rataplan I · 

O que é bom produz bondade, 
E que é que produz a guena? 
Da patria e da humanidi~de 

O homem desterra. 
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Batalhões e regimentos, 
A' noite e pela manhã, 
Sem parar ma1·cham, aos centos : 

Plan ... rataplan . 

Quem ame a patria, conserve 
Esta idéa sempre viva : 
Que melhor á terra serve 

Quem a cultiva. 

Alta gloria retumbante, . 
A gloria da gue1·ra é vã. 
Fusilae! matae! avante! 

Plan ... rataplan ... 

Bons fmctos faz a semente 
E as feras deixam que as domem; 
Só o homem, unicamente, 

É contra o homem ! 

Soldados contra soldados, 
Na moutanha e na rechã, 
Atiram-se allucinados .. . 

Plan ... l'ataplan! .. . 

127 
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Te1Ti veis carnificinas, 
Sang;ue, holTOJ', craneos abe1'tos ... 
E os campos e as officinas 

Ficam desertos. 

Varreu feroz a metralha 
Campina inda hontem louçii ... 
Travou-se nella a batalha : 

- PJan ... rataplan ... 

Quando o amor da humanidade 
Dominai' por toda a Terra, 
Ha de have1· paz e bondade, 

Nunca mais guena. 

Se a ch1·istandade alg,um dia 
Fo1' de verdade christà, 
Sú em tempo ele alegria 
Se ha de ou vil' o - rataplan! 

Que saudades estes versos acordavam 
na alma de AdriiJ-110 I A noite foi longa; 
só com a luz da madrugada seriam peri
gÕsos os urublis, que dormiam agora nos 
altos galhos das arvores. Pouco a pouco 
as sombras foram-se modificando; uma 
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faixa de luz alvadia traçava uma linha no 
horizonte; depois essa faixa foi-se alar
gando, alargando, e invadiu todo o céo. 
Era o dia. 

Adriano tratou de carregar as armas 
dos soldados ex tendidos a seus pés; 
desabotoando-lhes os cinturões, abria-lhes 
as cartucheiras com mãos tremulas, como 
se com aquelle acto faltasse ao respeito 
devido aos mo1·tos, ou praticasse uma 
act;ào vil! 

Era , tempo. Mal elle acabava de pôr 
o ultimo cartucho em uma carabina, 
quando ouviu o rumo1· dos urublls des
cendo em bando aterrador! 

Adriano fez fogo, - e ia atirar de 
novo quando sentiu pousar-lhe no hombro 
a mão pesada de um homem. Voltou-se e 
viu alli, junto de si, o general Oso1·io. 

- Que fazes aqui, rapaz "ll 
- Defendo os mortos, general... titu-

beou elle. 
O general contemplou-o com admira-

Sózinho ~! 
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Sózinho .. . 
És um heróe I Volta para o acam

pamento. Deita-te na minha barraca. Os 
mortos vão ser enterrados... A sentinella 
não te viu? 

Não sei . .. 
Dá-me a tua mão. És um homem! 

Queres ser soldado~ 
- Não I quero ser lavrador. 
- Escolheste bem. Caminha! 
E Adriano caminhou, sentindo acom

panhai-o um longo ollmr de enternecida 
sympathia elo velho militar. 

-!... 
fQ. 
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+ + 

O jangadeiro Anselmo, da Fortaleza, 
olhava para o mar, sentado num casco 
velho de barco, emquanto a seus pés os 
netos brincavam, revolvendo-se na areia 
branca da ,praia. 

- Vovô, pet'guntou . um d'elles ao ve-
1 h o, em que está pensando? _ 

- Em que já fui assim como vocês 
são : pequeno, alegre, e que passava as 
tardes rolando nesta linda areia, emquanto 
n1eu avô olhava para o mar. Sómente, 
eu não lhe perguntava : - Em que está 
pensando, vovô 'I pol'que elle era um ho
mem calado e não me dava confiança ... 

Os dois meninos tinham saltado para 
os joelhos do velho, e ameigavam-lhe as 
faces com as mãozinhas gordas. 
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O nosso vovõ é o melhor do 
mundo I exclamou um d'elles. 

O jangadeiro sorriu e continuou 
- O meu avo tambem era um santo; 

muito melhor do que eu. 
- Isso é im possi vel ! 
- Et·a um cearense de lei, aferraçlo 

aos nossos costumes, ousado, forte, sim
ples e amigo da pobreza. Uma vez vi-o 
tirar o 0asaco do corpo, e era n uni co 
que elle tinha, - para o dar a um men
digo, que vivia a tremer de febre... Dava 
tudo; como era pescador, atirava-se ús 
vezes por essas . ondas bravas, só para 
ajudar os outms pescadores mais infeli
zes. Depois, se lhe queriam agradecer, 
voltava as costas e lá se ia embora. 

Não voltava de pescaria que não trou
xesse uma porção de peixes para qual
quer viuva necéssitada ou para qualquer 
criança sem pae. Da su::: rede muita gente 
comia sem gastar vintem. 

Entretanto era um homem calado ... 
Isso não quer dizer nada na gente velha, 
que é quasi sempre triste. Por isso rnesrn<J 
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é que as crianças devem ser meigas e 
riRonhas para n6s. Vocf's, meus Yelhacos, 
parecem ensinados! Quem YOS diz que 
me passeis assim com tanta do<;ura as 
mãos pela cara~ É a ·mamile ~ 

C.EARA - Uma jangada. 

As crianças entreolharam-se admira- . 
das; depois o mais velho disse : 

- Mamãe diz muitas Yezes : - Vo
cês respeitem sempre os velhos, não ~e 

riam de quem tiver os cabe !los brancos ... Mas 
nunca nos recom mendon que o :abraçassemos. 
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Então porque fazem vocôs isso~ 
Não sei ... 
Eu sei ! l'espondeu o mais pe

queno, muito ufano. É porque dá gosto 
á gente. 

O jangadeiro limpou furtivamente uma 
lagrima e beijou as duas crianças. Os ne
tos continuaram : 

- Vovô já foi mesmo do nosso ta
manho~ 

Fui ... 
- E teve pae? 
- E mãe; e gostei de fazer traves-

suras, como vocôs. Eu trazia sempre os 
bolsos cheios de conchas, por mais que 
minha mãe dissesse que ellas rasgavam as 
calças... E trepava. ás arvo1·es e enterra
va-me na areia movediça e era um dia
brete, como vocês. Bom tempo! 

Os meninos sorr·i1·am e apalparam as 
algibeiras recheadas de buzios. 

- Então toda a gente é egual? 
- Como essas ondas. Vocês que ahi 

estão, pequenos e lépidos, hão de ser, 
como eu tambem já fui, moços aventuro-
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sos e alegres, aLé que chegue um dia em 
que sejam o que eu sou agora, ·- velhos 
e cançados. E é por isso mesmo, meus 
amores, porque nós todos somos eguaes, 
estando sujeitos ás mesmas leis da natu-

FoRT .... r.EZA. - P:-~ sseio Publico. 

reza, que nos devemos r·espeitar· e auxiliar 
uns aos outros. 

A proposito d'isto vou contar· agora 
um caso · que vos pódo servil' de exemplo. 

A histor·ia é gr·ande? 
Não. 
Que pena! 
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Escutem : 
" Em 1878 houve uma grande seccu 

no Ceará. O sol queimaYa, bebia toda a 
seiva da teeea; a atmosphera abrasada 
ném seque!' 01;valhava os pastos e as cam
pinas. 

" A:; hervas muecharam, as fontes não 
deitavam nem um pingo de agua, as feu
das mirravam-se ainda verdes, e o gado 
andava por ahi, mugindo, que et'a uma 
tt'isteza, e muito magm, com a lingLl;;t 
penclrmte e os olhos baços... No sel'tão, 
Üá para os lados de Quixeramobim, havia 
na vizinhança de uma fazenda ele criação 
uma pobre mulher viuva que amamentava 
um filho de um atlt10 ... 

- Coitada ... 
- cc Todas as tardes aquella gente dos 

:arredores, cançada ele ir batet' em vão á 

,porta elo rico fazendeit'o criaclot' de gado, 
['eunia-se, faminta, no terreiro da viuva, 
·que repartia com todos um bocadinho do 
que tinha em casa, e ainda clava de ma
mat' a uma ou outra criança sequiosa. 

cc Por fim, chegou um dia em que a 
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infeliz não teve nada para dar ·nem aos 
seus nem aos extranhos. Escondendo as 
Jagrimas, Lydia - era assim que ella se 
'Chamava - disse aos seus pobres : 

- " Amigos, já não tenho nada para 
repartir comvosco, senão a minha cora
gem. Ponhamo-nos a caminho; não desa
nimemos. 

" Todos a acompanharam pelas invias 
Bstradm; do sertão. Se alguem se lamen
tava, Lydia simulava alegt·ia e rompia em 
-cantigas para distrahir os amigos . Mas, 
de cançaço, de fome e de sêde, os mais 
fracos iam caindo mortos. 

« Lydia enterrava-os piedosamente e ani
mava os outros, apontándo-lhlls um porto 
de salvação. 

" Depois de grandes luctas e martyrios 
sem nome, chegaram, por fim, esfarrapa
dos ~ cambaleantes, á Fortaleza, onde um 
navio se enchia de emigrantes para o Sul. 

" Foi só ao chegar a bordo, depois de 
vêr os companheiros repousados e fartos, 
que a bôa Lydia desatou em pranto solu
çado, lembrando-se dos amigbs mortos 

8. 
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pelo caminho e ela sua casa ceJ'cacla ele 
carnaúbeiras, e da sua terra querida, tão 
mjustamente castigada! 

« 'Tinham passado dez annos quando 
um dia um caboclo viu abeir-se a cazinha 
ela estrada, cercada de carnaúbeiras; ap
proximou-se espantado. Quem lhe havia 
de apparecer~ A bôa Lydia, gorda, ri
sonha e feliz. 

- " Como é isso '? toda a gente aqui a 
julgava mortal 

- " Pouco faltou! Mas, cá estou, meu 
amigo. 

Deixei os companheiros . espalhados 
por esse Brasil, que todo elle é nosso, e 
voltei eu, com saudades' do meu canto. 
Apezar do abandono e da mattaria qué 
eBconde a minl1a roça e mata as minhas 
plantas, acho tudo agora aqui muito bonito! 

" A agua parece-me mais ·clara e em 
rnaior quantidade que nos tempos antigos; 
as fructas estão mais doces e mesmo os 
coradouros estão tão frescos e os pastos 
tão lindos, que até Cls vezes fico com in
veja do gado. 
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- " Como está seu filho '! 
- " Está um rapaz valente, e vou pô1-o 

na escola ... 
- " Se vocemecil não tivesse tido tanta 

coragem ... 
- " Não vale a pena falar agora nisso. 

Do que precisamos 6 de tmbalhar I 
<< Não houve ninguem naquellas cerca

nias, que não conessr> á casa de Lydia 
para of'ferecer-lhe os seus . serviç()s. Uns 
cultivaram-lhe a horta, outros arrancaram 
do pomar as hervas damninhas, outros se
mearam a roça; e assim, depressa viceja
ram as plantas em torno da sua casa. " 

Isto quer dizer que nos devemos au-
xiliar mutuamente. Entender·am? 

Entendemos. Agm;a explique-nos, 
vovô : porque chamam ao Ceará terra da Luz? 

- Porque foi a primeira província que 
aboliu a escr·avidào. Já agora, vou contar
vos outra historia. Como em nossa terra 
não se podia vender nem comprar escr·avos, 
os senhores, - donos d'elles, mandavam
os em levas para outras provincias, onde 
os pagavam bem. 
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Que borrO!'! 
Pois fomos nós, os jangadeiros, que 

impedimos a saída d'cssa pobre gente. 
- Corno~! 

·- Corno os mares aqui são b1·avios, 
só em jangadas se podem as pessôas trans
portar dll tena para bordo . Portanto os es
cravos que saíam da província, tinham de 
ir para os vapores nas jangadas do. porto. 

l~nke os jangadeiro;; havia um de nome . 
Francisco do Nascimento, que, reunindo-nos 
um dia, disse : 

- Meus camaradas, depende da nossa 
Yontade salvar estes homens da escmvidão! 
Por mais r1ue os seus senhores nos peçam e 
nos offereçam, neguemos sempre, semp1·e, 
com toda a energi~, o transporte de es
cravos pa1·a bordo. A minha jangada é 

livre, e só levará d'esta nossa terra gente livre! 
- E as nossas tarnbem I gritámos nós 

todos com enthusiasmo. 
E como isto se cumpriu, meus netos, 

cabe-nos a nós, homens rusticos, uma das 
mais bellas glorias do Cem·á. Pot· isso elle 
ficou sendo chamado .....:_ Terra da Luz I 



111inha irmü . 

. 1mcajú, 13 de Maio, á noite. 

A nossa professora disse lwntem que 
nus esperaria hoje ao meio-dia na escola, 
para I eL'w·-nos a um passeio ao campo. A 
lwra indicada, o salâo principal do col
!egio regorgitaoa de crianças. As adjunc
tas e a direcfo!'(t iam e vinham, arranjwulo 
me11wr as graoatas mal atadas dos r·apazes 
ou as fitas e os cabellos das meninas. 

Antes de saírmos, a professora, oNle
nando ôilencio, perguntou 

- Sabem qual é o acontecimento que 
ce/('bremos hoje? · 

Nlais -de wna oo.:; respondeu alto : A 
redempçâo dos captioos! 

- .Isso mesmo. É,' em regostjo cl'('sta 
data glor·iosa que os leco hoje a gozar· da 
libenlwle do ccunfJ_O. 
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Instantes depois saíamos. Nas nws tre
malarxun bandeiras, e as fanfarras enchiam 
o ar de· sons jestioos. Como toda a gente mr 
parecia alegre! 
- As professoras Ja:úam-nos notar a ex-

pansão do povo, úiteressando-nos por tudo. 
Nunca a nossa cidade me pareceu tão bo
nita . A bahia estava que nem um espelho, 
mais azul do que o céo . 

E ntrâmos em grandes carToças de bois 
que a pericia de não sei quem transfortnál'a 
em jardins ambulantes . l amas doidas de 
alegria! A té chegarmos ao ponto terminal 
fomos em uma algazarra de ensurdecer ci
garras. 

A mestra leoou-nos então a uma grande 
chacara, onde havia lindissimas arvores e . 
cantaoam pussaros deliciosos. 

A professora influia-nos - : que brin
cassemos e corressemos , jogando o << es
conde-esconde )), a (( cabra-cega ,, apostando 
corridas e cantando em edro os nossos hym
nos escolares. Ordenaoa twnbem qtte nâo 
bulissemos nas plantas, que respeitassemos 
aquella casa que tâo hospitaleiramente nos 
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abt·ta as suas portas . Assim fizemos, e 
ella ficou contente. 

As duas horas tioemos uma rejeição 
simples e saborosa, preparada num cara
manchâo pe1jumado; depois tornámos a 
correr atraz das borboletas e a brincar. 

ARACAJÚ . - Ponte de desembarque. 

Como sabes, o meu condiscipulo predt~ 

lecto é o Alvaro, a criança mais engraçada 
do collegio. Elle tambem diz que nos estima 
a todas, como se jossemos suas irmâs. A 
projessor·a quer isso mesmo e di;; sempt·e : 
vocés aqui na escola sâo meus filhos ! E 
hoje, no passeio, ajfit·mo-te que parecíamos 
irmâos . 
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A tarde, quando eoltavamos, e jâ 
perto do pol'ião da qLúnta, o Alcw·o deu 
um r;ir;a ao dia 13 de JYiaio, com toda a 
força dos seus pulmões. Uma preta, que 
parâra na estrada para vtJr-nos, pediu 

AHA(',\.JÚ. - Palacio do Governo. 

licença á mestra para berjar a meio d'a
quelle menino. 

Nossa professam olhou attonita e pe,·
[jltntou - Porquê ? 

- Porque eu fíú escraoa e senti que 
aquelle r;rito saíu do coraçâo! 
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A pl'ojessora consentiu, e o A.lcal'o, 
pondo-se em bicos de pés, berjou a pl'eta 
nas dt{as faces. Continuando em nossa mar
cha, ao passarmos pela . ex-escnwa, nós, 
sorl'iwnos-l!te e os meninos til'etcam respe-i
tosamente o clwpétt. 

Jâ longe, na colta da estl'ada, olhá
mos pal'a tl'a;:; e lá vunos, no mesmo 
p(;nlo, o cal/o esguio .da pl'cta alil'a.ndo
nos úeijos . 

É noite; depois de ter contado a IWS

sos adorados paes as alegl'ias d'este jol'
moso dia, não quero adormecei' sem casal' 
no teu bom coraçcio as com moções do meu I 

Tua irmâ 

Anna. 
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Os galpões de arrecada~ <'lo estavam re
pletos ele ob t·as promptas pam a expecli<;iio, 
e nas o!ticinas tumultuavam os opemrios, 
por entre mach i nas de todos os tamanhos e 
feitios . Aqui, marceneiros talhavam, na ma
deira cheirosa, esquadrias, molduras, cima
lhas, apparelhando taboas, preparando ali
zares. Adeante, noutro salão, machinas 
movidas a electricidade, transformavam o 
!"erro bruto em pregos, taxas e parafusos. 
Aqui eram trilhos estriando o chüo terreo 
ela fabrica, acolá eram engrenagem; de 
vagões e eixos de rodas empilhados nos 
cantos . Todo o ediflcio offegava no traba
lbo. Centenat·es de homens ganlm vam nclle 
o pão de cada dia. 
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Em frente i1 usina de electricidadc, o 
dono elo esLabclecimento inaugurava nesse 
dia uma escola: pal'a 05 filhos menores do,.; 
scus operarias . Num estrado, ao lado da 
pt·ofl'ssora, elle clevassaYa com a vista toda 
a sala. Tinha os cabellos grisalhos e uma 
expressüo bondosa no rosto illuminado .Pela 
intelligencia . As crian<;as tinham-lhe enchido 
as miios de Hôres. 

D'enlre as carteit·as e os bancos en
vernizados sul'giam as cabcr:as muito atteu
tas do" nlumnos, que a alvura elas paredes 
novas pa!'ecia tomat' mais Lrigueit·os. 

Qm<ndo na sala o silencio era abso
luLo, o industl'ial eomeçou : 

- Meus filiJOS! Quando eu tinha a 
vossa cclaclo, em. um pobre menin·o sem 
família e sem ,iintem, sempre clesagasa
l!tado, muiLas Yezes faminto, e cuja unica 
·ambição era saber lêr um livro. Um livro 
era pat·a mim a repl'esentação da soberania 
do homem na tena. 

Essa intuição foi a minha felicidade: 
será a YOssa, se pensal'cles que nada na 
Yicla eguala o esfon:o da intelligencia, pela 
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qual o homem se impõe. Eu nüo tinha 
familia, mas tinha vontade; e a Yontade 
vale mais pat·a os individuas que todas as 
pr·otecções c todos os conselhos ... Quando 
não haja essa qualidade, natural, é preciso 
fazel-a com esforço, porque uma creatura 

Bal'Ca phm'ol na ban'a, do Amazonas. 

fjUO nüo ~abe querer, co;11 tenacidade, será 
Llln jo:wete da vida, um fraco, sem jü,; ,-, 
considera~:-to da propi·ia ramilia que mais 
tarde criar. Nasci na raiz da sena dQ 
Paracaina, de um casal pauperrimo. 

Ainda eu n:'to andaYn, quando meus 
paes, numa longa viagem, ora a pé, ora 
em jangadas rio abaixo, ~e fot·am approxi-
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mando do littoral. Não sei quantas torras 
percorremos, ora internados nos serlf1es 
eomo c<C'ringueif'Os, ora habitando praias, 
como pescadores ... lembra-me <JUe aos oito 
annos desembarquei na ilha do Marajú, jú 
:-em mãe e com o pae doenLe, e que depois 
de alli vi\'t'r uns mezes, numa fazenda de 
criação, partimos para S. Luiz, onde fre
qüentei rlu1·ante dois annos uma escola pu
blica. 

Realizei o meu sonho : aprendi a lêr; 
c. desde o dia em que comecei a lêr COI'

rectamenle, senti-me. fortalecido o eomo que 
amparado por mim mesmo. J.<:m tempo. 

Meu pae f'alleceu, recommenclando-mc a 
um ma1'inhei1'0 seu amigo, que não soube 
consolar a mini Ja tristeza. Elle era rude, 
eu era amoro:-o, e ambo~- miser·aveis! S<J 
me restm·a eompartilhar a sua ~orte . Em
IJaJ·quei com ollo, deixando o Maran lll'io 
numa linda maclmgacla de Julho. O meu 
coraçào lú fica,·a no norte, dividiuo em 
duas sepulturas, uma em S. Luiz e outra 
no Amazonas ... O vapo1· em que embarcá
mos Yinha malsinado. Tocámos em Forta-
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leza, Natal e Pal'ahyba; mas, ao chegar
mos ao Rceife, rebentou a bordo a varíola, 
e o ·primei m atacar! o foi o meu proteetor, 
que cndaeam para um hospital. Fiquei sú
zinho na infinita solidão d'aquellas aguas e 

PonTO A LEr. R E. - Vista de um H'echo da cidade. 

cl'aquelle cC·o! Em l\Iaeeiú foram mais dois 
marinheiros pa1'a tel'l'a. . . mais outros na 
Bahia ... e outros na Victoria! Cheg:'unos ao 
Rio de Janeiro sem guai'J1it;ilo. O cornman
dante tomou ahi gen1e e continuou na sua 
viagem do littoral para o Sul. MilagJ'osa
mentc, eu ia escapando ú epidemia e ia 
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sendo utilizado como criado a bordo. Em 
Sant.os morreu mais um marinheiro, em 
Santa Catharina íamos naufragando, e apor
lámos com avarias em Porto Alegre. Ao 
termo d'esta viagem tempestuosa, caí final
mente eu tambem com as bexigas, e che
gou a minha vez de ir para o hospital. .. 
Meu pae ... minha mãe ... minha villa ser
rana, tudo vivia no meu pensamento, n1,1ma 
bruma de lagrirnas I 

Entre os· doentes da minha enfermaria 
havia um mattogt'ossense que se compade
ceu de mim e prometteu auxiliar-me como 
pudesse, ao saí!' do hospital. Era um car
pinteiro inculto, cujo retrato occupa o logat: 
de honra na minha sala. Entrei para a sua 
officina. Elle em analphabeto; comecei a 
escrevet' as sua,.; contas e ellc a ensinar-me 
o officio. No fim do alguns annos eu era 
o seu primeim olncial e o seu socio, gra
c;as á minha actividade e ao meu esforc;o. 
A minha vontade era chegar a ser um 
grande industrial, para fazer ganhat' a vida 
a muitos homens, neste formoso Eslado, 
tão acolhedor e ti\o independente. A pouco 
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<' pouco,. economisando, calculando, e 1)1'0-

curando fazer o meu trabalho com a maior 
perfeição, cheguei a transformar a modesta 
ofJ1cina do carpinteil'o numa gmnde offi
cinn, . depois nesta fabrica, onde todos nós 

llJo GRANDE oo Sut .. - Pol'to de Rio Gt·andP. 

vivemos reunidos e onde sinto o calor da 
vossa amizade tiio consoladora I 

Consegui assim o meu desejo, e bojo o 
j)l'il~er mais doce ao meu cora<;:'tO de bra
sileiro é chamai' para debaixo ~:!'estas telhas 
o~ rapazinhos descalços, Ol'phãos ou filhos 
de paes pobres, que vivem por ahi, e dar
lhes o agasalho que me custou tanto a ad-

o. 
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<JUÍr'ir· e <JUe eu n:\o conseguiria sr nAo 
fos~e insu!'llado pela ener'gia e a fr'anqueza 
do povo riogr'andense. 

Meus filhos, esiudae com amor e tr'a
balhae com cor'agem. A patria precisa de 
lronwns fortes, instruidos e de vontade bem 
Or'ieniada. Meu neto ahi está comvosco. 

O mais Yelho, jú engenheiro, não teme 
engrossar as mãos com a li ma, e é tão 
bom operaria como os melhores da nossa 
fabrica. É o meu orgulho. Sêde bons cama
radas e viYei em paz, como irmãos e ami
gos que somos uns dos outrõs. Agorã, to
dos juntos, saudemos alegremente o Estado 
do Rio Grande do Sul! 

Um viva. formidavel reboou por toda a 
sala - e o grande industr'ial desceu do es
Lra.do sob uma chuva de flôres. 
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Quc1'endo obedecei' a meu pae, sentei
me ú mesa de estudo c pl'ocurci tirar ela 
nossa hisloria uma pagina t]Ue nos fizesse 
bater o COI'a(:üo ele cnll!usiasmo e clé Ol'gLt
lho. 

J\liulJa imü 0scollieu para a sua nar
ratiYa a tigu1'a sympalltica ele Tiradentes ; 
eu vacillo enl1'e tantos nom es c tantos fei
tos, sem poder fixar a minha imaginação 

·em um s<J d'clles . Se recorro aos tempos 
triumphaes elo velho Por-tugal, em que as 
armadas d'el-rei D. f.tanoel, cru~anclo os 
mares, vicrau1 descobri!' as nossas plagas, 
e tento falar Je Cabml, Atl"onso Lopes, 
Nicoláu Coelho, Christovam Jacques, ou 
elo piloto Americo Vespucci, que deu o 



U;G HJSTORJAS DA ~OSSA TEHHA 

seu nome ao nooso continente, acode-me 
depressa que melhor seria descrever a ab-; 
negação dos jesuitas, combatendo a antro
pophagia, ci vilisando, moi'I'endo pelas suas 
idéas; ou esboçar a figura enet•gica do 
bispo D. ,Pet·o Fernandes Sardinha, devo
rado pelos indios Caethés, após o naufra
gio entre os t•ios S. Francisco e CurUI·ipe. 
Seduz-me a imaginação o grande padt·e An
tonic• Vieira, debmçado no pulpito, deRpren
dendo dos labias os seus belllssimos· sor
mõtJs, tão cheios de encanto e de sabedoria, 
ou curvado sobre a sua mesa de ti·abalho, 
escrevendo para o Reino maeavilhosas cm·
las sobt·e politica, administração e diploma
cia; entretanto, resolvo-me de prefereneia a 
extrahi1· um episodio da destr·uição da t'epu
blica dos Palmares, o fim de tudo, quando 
os negros vencidos preferem a morte ú es:
cravidão. Mas ... em vão procm·o pintar a 
figura heroiea do chefe Zambí, rolando do 
alto rochedo com os seus companheiros de 
armas. 

Outros factos, ou(ms nomes vêm em 
tropel aguçar-me o desejo de escrever; penso 



UMA PEHGUNT.-\ 151 

nos grandes guerreiros do Paraguay; penso 
no sympathico estadista, defensm· da raça 
neg!·a, visconde do Rio Bmnco; penso na::; 
luctas dos abolicionistas, no::; perfis inol
viclaveis ele Luiz Gama, ele Ferreira do 
Menezes, de Joaquim Se1·ra, de Patrocí
nio ... Penso no marechal Deodoro da Fon
seca, fazendo fulgurai' o aço da sua espada 
limpida na radiosa manh;i de 15 de No
vembro rle 1889, em que a Republica sur
giu pa1·a o Bmsil, sem maculas ele sangue; 
penso no grande modo Benjamin Cons
tant, o OJ'ganisadOJ' patriota, - e J'e!mcedo 
para out1·as eras, confundo-me ent1·e outros 
nomes; e pur-que não se1 como destacai-os 
sem os amesquinhar, é que fa<;o esta pel'-

. · gunta : 
- Mamãe, que l1ei de escrever? 

,"\1/eu jlllw. 

Entre mudos fados da nossa hisfat'IÚ, 
esqueceste o capitulo da insurreição pernam
bucana, por exemplo, que te dari(l motivo 
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para rlescrerl'r lteroicos fc'dos . Enlrelrmfo, 
dir·-te-ei que detesto as guerras, abomino-as 

sob todos os aspectos . O homem del'C ter 
do mundo e ria oida w1w concepçcio mais 

casta e mais pura. Os labores da pa:: sr7o 

os que engrandecem as IWÇões. Uma charrlla 

vali' mais que uma espada. Eslu .fá.~ der,·a

mar sangtie e lagrinws; aquella faz 1·ebe11-
lar da terra as planta:; qui' nos dão som&ra 

I' fartura. Dt[Jo-te isto por que é de guerms 

" capitulo que te opordei e para ajf/'mwr
fp mais uma t'e:: que sr~· ji){'/e e ser patriota 
nâo é sabl'l' uwtar, 111(18 sim saber au1ar, 

lwnrar u seu nome e traúal!tw· sem odios 
nem I'W1Core.s por ninguem. 

Lembra-te, em lodos os tempos, de q~te 

a mildw w;piraçrio 111atecna é esta, esla sô : 
que meus filhos sejam homens de bem, e 
pPfo bem uleis á sua patria. 

Tua müe . 
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- Papae, o professor disse hoje na es
cola que a Republica foi proclamada nu 
Brasil em 15 de Novembro de 1889. É \'er

dacle'? 
- ü que o professor diz é sempre 

Yerclacle. E; nüo disse quem foi . que a pro
clamou '/ 

- Disse que foi o marechal Manoel 
Deodoro ela Fonseca. 

- É exacto. 
- Mas entüo, antes ele ser proclamada 

a Republica, que havia'? 
- HaYia a J\Ionat·chia, desde a inde-
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pendencia, que foi declai·ada em 7 de Se
tembro de 1822. 

- Qual é a differença entre republica 
e monarchia~ 

- Isso é difílcil de ser comprehendido 
por uma criança, e eu só te explicarei se 
estiveres muito attcnto. 

- Estarei attento. 
- A diffei·enr:a principal é esta : a Re-

publica é o governo do povo todo, e a mo
narehia é o governo de uma só família. 
;\;as monarchias ha uma família privilegiada, 
que se julga e se diz investida de um di

·I·eito divino, que a auctoriza a govemat' por 
todo o sempre a na<;ilo, de modo que o 
chefe d'es13a familia é o rei ou imperador 
do paiz e governa-o até ú morte. 

- E quando mon;e? 
- Quando mot·re, o governo passa 

para o SCil het·deiro. O defeito maior d'esse 
systema estú rristo : é que o povo não póde 
escolher para seu chefe o cidadão mais 
capaz, mais vii·tuoso ou mais habil, e tem 
de se sujeitar sempre ao acaso, que tanto 
pôde fazer com quci o chefe ch familia rei-
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nante seja um grande homem, - como um 
h:Jmem sem prestimo algum, sem intelli-· 
gencia ou sem criterio. 

- E na Republica? 
- NaRepublica niio é assim . A Repu-

bliea modA\'na tem esta divisa ou lemma : 

i\larechal J..·lanoel Deodoro Fonseca. 

Liberdade, Egualdade, Fratemidade. 
Ora, como todos os homens silo livi'es, 
eguaes e irmãos, o povo escolhe livremente 
entre os mais competentes, os mais honra
dos, os mais sa.bios, a.que1le que ha. de go
\'ernal-o e dirigil-o, e que deve ser o seu 
I'epreseot.ant.e directo e a maior auctorida.de 
da Nação; é a esse chefe do Estado, que 
se chHma PI·esideot.e da Republica.. 
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- E o Presidente da Republica Lam
bem governa até ú morte '! 

- Não, meu filho. Governa por um es
paço de tempo limitado, marcado na lei 
suprema do paiz, a qual se chama : Consti
tuição. Na nossa terra, o período do go
verno do presidente <ia Hepublica, é de 
quatro annos. 

- Assim é melhor, porque, se o pre
sidente fosse m{w e governasse por toda a 
vida, seria uma desgra~a para o povo. 

- Em geral os presidentes são bons, 
porque o povo não escolhe para esse ele
vado cargo senão homens muito conheci
dos, que já tenham mostrado as suas b6as 
qualidades e talentos. 

- E porque se substituiu no Bmsil 
a Mona rchia pela Repu blica! 

- Por muitas razões, que só mais 
tarde poclerús comprehender. Mas vou ex
plicar-te as p1·incipaes. - Olha, meu filho, 
as monarciiias neste seculo de liberdade 
nüo existem porque sejam necessarias : 
vivem da tmclic;ão, elo prestigio ela antigui
dade, porque todas ellas vêm ele longos 
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annos, e algumas até ele muitos seculos; 
om, a monarchia no Brasil não tinha essa 
immensa força da tradic;ão, porque era re
cente e porque come~;ou por um prineipe _ 
extrangeiro, que n:'i<) era sympathico a to
dos os brasileiros; emqua0 to que a idéa ela 
Hepublica, realizada na data que te disse o 
teu pmfessot', já tinha essa força tradicional, 
pois jit por ella, em repetidas luctas, muitos 
brasileiros haviam derramado o seu sangue. 

- ~<i.O sabia d'isso! 
- Pois fica sabendo. Em 1792, ha 

mais ele um seculo, deu-se a primeira ten
tativa de re,·oluçií.o pam declarar o Brasil 
independente e instituir o govemo republi -· 
cano : foi a conjut·içttO mineira. Em 1817 
houve uma revolu<;ão republicana em Per
nambuco; em 1824 houve OLltra na mesma 
província; a que se juntaram Parahyba, Rin 
Grande do i'\orte e o Ceará, sendo procla
mada a Confederaçi\0 do Ecjuadot'. Em 1835 
rebentou a revolu<:ão do Rio Grande do 
.Sul, que dll!'Ou dez annos, r1ue chegou a 
invadit' Santa Catharina e estabeleceu a 
chamada - Republira de Piratinim. 
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E interessante. E diga-me, pap:w, 
qualquer pessoa póde ser presidente da Re
publica? 

- Qualquer ; e para provar-te a ver
·clade cl'isso, vou contar-te a histot·ia de um 
grande homem que foi presidente ela Repu
blica dos Estados . Unidos da America. 
Pt·esta attençào, ·que cl'estes exemplos é quo 
podemos colher o melhor ensinamento . 

- Como se chamava esse homem? 
- Abrahão Lincoln. Nasceu em Ken-

Lucky no anno de 1809, de uma pobre fa
milia de colonos. A sua in!'ancia foi amar
ga. O avô fora morto pAios inclios, c o pae, 
moço ainda, morreu fJUamlo Abrahão tinha 
apenas dez annos. 

- Coitado! e elle não tinha irmno,;, 
papuc'? 

- Tinha dois iJ·màos, ambos mais mo
•:os Jo que elle. Desesperada_, a família mu
dou-se para o Illinois, onde o bom pequeno, 
para ajudar sua tn<le, fo i successivamenle 
tmpeiro, catraeiro, lenhadot' e fabl'icante de 
cercas. Não tinha o pobre Abmhão, como 
tu, uma mamãe sempre prompta a escla-
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recei-o nos e;:;tudos, nem um pae, que, 
como o teu, satisfizesse com paciencia todas 
as suas cmiosiclades. O tempo era pouco 
para ganhar o pão. Cre:sccu luctando com a 
adversidade. Para se educar, elle, depois de 
homem, comprava jornaes ·e livr·os elemen
tares; estudou sobretudo geometria, _ c fez-se. 
agr·irnensot', depois ele jn ter exercido varias 
officios rudes e pesados, quer em terra, 
<JUer em navios ele transportar madeira. De 
agrimensor -voltou Abrahtto Lincoln a ser 
lenhador; depois canegador em barcos elo 
Mississipi, e, á custa de grande economia, 
conseguiu estabelecer-se em Decntur com 
uma venda. Então jú era casado. A' noite· 
ensinava os J'ilhos e alguns operados adul
tos. J.•; com tanta alma estudou, que se foz 
advogado. As maiores Jifficuldades estavam 
vencidas. Elegeram-no deputado, e urna de
zena ele annos mais tarde era eleito presi
dente ela Republica! 

Partindo ela sua residoncia para a s6cle 
elo governo, todo o po,·o o acclamavrt clu
rantfl a viagem, com o respeito e o enthu
siasmo que inspimm os grandes homens 1 
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li ahi estú como na RepubJica púde ser 
chefe ela naçi'lo um homem de origem obs
cura e humilde. Con~pr·ehendeste bem'? 

- Comprehencli . E agora, papae, tam
bem eu hei ele gritar com enthusiasmo : 

VJvA A nEPlJBLJCA 1 



O AVÔ 

A poucos kilometros da ciJade de Ma
náos existe uma ·casa pequena, ce1'cada de 
pés frondosos de cacáo, por onde, · como 
grandes cobras verdes, se enlac:am e sobem 
as ha~tes da bauuilha cheirosa. 

Nessa casa mora uma família muito 
tjuerida pela vizinhanc;a. O avo, natural de 
Aracajú, é muito intelligente e grande 
conhecedor das nossas terras; a filha, uma 
amazonense serena e bonJosa, cose para as 
cl'ianças, prepara os seus jantares de tar
taruga com todo o esmero, e ,·ive cantando 
como um sabiá. 

Mas o bonito de Yêr-se é quando, ao 
cair da tarde, o velho sergipano, á sombra 
das suas queridas arvores, com um rlos ne-
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tos sobre os joellws e os outros ú rod~, 
Josata a falat' elas suas lembt'anças e do 
seu lar paterno na foz do Cotinguiba. 

As ,·ezes diz-lhes versos; fala das sa-

::\.1.'\NÃOS. - O monumento do Amazona~ e o Thealro. 

tyras de Gt·egorio de Mattos, dos episodios 
de Santa RiLa Durão, dos idyllios de Gon
zaga, e dos poemas incligenas de Gonçalves 
Dias - e com vo;, tão clara e cantante 
recita os versos, que a f'amilia fica embeve
cida e extatica. 



0 A\'Ô 

- Estes nomes, diz elle muitas vezes, 
são elos mais gloriosos ela nossa historia . 

É a litteratura ele um paiz que revela 
a sua grandeza e o seu cultivo. Tudo 

EsTADO DO AMAZONAS. -Arredores de_ Manáos. 

passa, e tudo se perderia nas névoas elo 
tempo, se não fosse o livro, o livro onde 
se condensa a alma elas nações, e que nos 
ensina o respeito pelo passado. 

b: a nossa litteratura ni'í.o é mesquinha; 
10 
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nenhum paiz da America a tem melho!'. 
Haveis de lêr os eomanc.es de Alencar, de 
um ameeicanismo sem par', e haveis de lêr' 
depois os poetas e os prosadores cl'esta ge: 
ração, para que possaes comprehencler bem 
os altos destinos ela 11os.sa patria. Nenhum 
paiz elo mundo, que arne as artes e por 
ellÇLs peleje, póde deixar ele ser bem que
riçlo! 

Cantam as cigarras; voam em bando 
as borbo)etas, e no horizonte o -sol ver
melho e grande afunda nas impetuosas 
aguas elo Amazonas a sua auréola formida
vel. O velho sergipano recita ainda versos 
musicaes, deliciosos ... Pontilha-se de luzes 
o céo. São as estrellas; o Cruzeiro do Sul 
abre os seus braços de oi rro ... ~ s6 então o 
velho leva nos braços o neto adoernecido, e 
deita-o nà rêde de ·embira, onde talvez · o pe
queno sonhe que ha ele ser poeta um dia e 
que então tambem elle honraeá a patria 
com poemas de sentimento e ele enthusias
mo ci\•ico. 



Meu Hduw·do. 

Cruzeiro do Sul, 4 de Dezembro. 

É de uma nocu porçâo da Pafria que 
fe escrew estas linhas, ·(lssegurondo te que 
tinh.amos r·azão, nós r/ois, quando, nas fé
rias do anno passado, le11do aquelle curioso 
RoBINSON CRUSOÉ, imaginaoomos que der;eria 
constituir para o homem um r(os seus nu'
llwres orgulhos o tr'Cllisformar pai:::es incultos 
e barbaros em nacleos pacíficos e ciloilizados. 
Sentados um ao lado do outro, com os olhos 
fitos ácidamcnte na mesma pagina d'ess(' li
t'ro aTJenturoso, que de pai::res d('sertos a au
dacia da nossa imaginação descobriu pw·a os 
façanhas do nosso espirito creador f Os pPrt~ 
gos das ilhas mysteriosas, cobertas de w·;:;es 
e ele Jraguedos, onde os vagalhões rebentas· 
sem com estrondo, "" fer(/s uicassem, mas 
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onde nâo houcesse pora abrigo r/o lt~unem 

11em um tellwiro púdre de palmrr 011 de sapé, 

1).<1111 para a sua alimentaçrZo o 111ini111o pé de 
r·ouoe, sorria-nos melhor que tod11s IIS rique
:as e todas as lwnra~ quC' nris pudesse 
otferecer o nosso jilfuro, precistn r/entro de 

umrr sociedade nutrida pela wnúi~rlo, o 

e,r;oismo e a lt!J[ll'or·risia dos pocos. 
O J'rtcto rfe tUtl(ji·ogat· em l(lll mllr des

r·r11dwcido e ir ter ~enli-morto~ ,, IIIÍS 11 wna 

praia agrPs/e, .porá·ia-rws · W/111 rl'e.-.:sos de

licias srí resercar/(1,,- ao~ eleitos riu Jr~t'ltuw. 
Pmu/o-tws no logw· 1/e _ RobinR0/1, r; r{(( n/ as 
cc.~es 11ssegunímo~ r.t/11. ao outro r;ue 1'111 irfell
ticas circwnslancirrs quafqaer rfe 11ôs dois 
jm·ia muito mais rfo que eí!e f'r>.~ ' Lembras

i('? Teriamos constrn
1
ir/o cirlacles r·om "rdu'

i('Cfuras ousar/i:;siiii((S, ct'('(lr/o leis !Wrxts, 
estuhelecrdo rr oidu r/'ou(ra fôrma · 11111is 

bel h .. 
I'!fdi.Jmente, nem ftt nem eu r·ontaoa

mus soír. da Ci/S(I r·oi!f!Jrtacel em que tinha
mos !Wsr·ido e im1ws oirienr/o sem se11tir a 
cir/a. Jifal r/iria en que cuites rfe pas:mdos 
r{o.~e me~'es, lwná rfe partir riu Rio r/(' Ju-
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neiro em demanda rL'esfas terras longii,IJlWs 
do Acre, a que tnett páe Joi chcunrrrlo por 
encargos da sua projissrio de engenheiro e 
onde tenho obsercaclo .que as nossas rrça
doras jwdasias de t·apazes têm na pNdica 
a sedacçâo que promefticun no sonho. Não 
imaginas a belle;;a de ~uêmws transjomzr11·-sc 
wn seringal tristonho numa cidade moderna, 
rasgada de avenidas, bordada de parques, 
semeada de escolas. O ·primeirq pnfeito, 
Tlwurna/urgo de Azecedo, ao /rarar o plano 
d'esta cidade, deoia fer sentido innumerw; 
Df!Zes aqae!le Jremifo que nos :;acurlrá. ao 

·crea/mos a nossa ilha ... Janlastica. O Acl'l' 
sae da mattaria selcagem e r{o{orosrr, como 
uma borbo/C'/a a::;ul de um castdo pardo. 
Elle era wn lagar de isolamento ou de eles
ferro, sô servindo de esperança aos r·errrelz
scs, quando, em épocas de seN·a 1w seu 
Estado, partiam ás leoas para os scl'in,qaes, 
mais certos .de encontrarem nelles rr morte 
do que afortnna ... 

Realmente, a oida dos sel'ingueiros era 
uma lragedia inenarrcu~el de sacnjicios !' 

seroiclâo. Quem se lembraria nwu·a, a nüo 
10. 
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sC'r tocado por uma desgraça, de ou· para 
w1s climas considerados peores que .os do 
proprio inJet·no e que sâo, entretanto, ma
gnificos! 

Considerando a felicidade, a pujança 
d'esta regiâo brasileira que o grande espi
r·ito do nosso grande estadista Barâo do Rio 
Branco tornon um dos mais promettedores 
Estados do Brasil, sinto cada oez crescer
me mais a admiraçâo por esse homem. A 
cada escola que. se funda, já' nâo aqui na 
capital, mas nos seringaes mais remotos, u 

nome d'elle vem-me aos labias envolto num 
uoto ele felicidade perenne. . . Ver j'undat-se 
nma civilisaçâo, ajJ'irmo-te, meu Eduardo, 
que é o espedaculo mais nobre que póde 
ltaoer para um espirito curioso, e que elle 
sobrepuja os mais arrojados decaneios de 
todos os Robinsons .. . de quinze annos! 

Teu 
Joâo. 



ANTES MOR.R.ER. DE FOME! 

Em um domingo de Julho passava 
uma tropa por uma estraua do sertão de 
Goyaz, quando os tropeiros ouviram gemi
dos que saíam de um rancho abandonado, 
coberto Je sapé. 

Olá! que é isso~ gritaram elles. 
Sou eu, que morro aqui coberto de 

feridas e ao desamparo. . . respondeu aJ
guem, com ,·oz apenas perceptível. 

Os tropcil·os estacaram, entraram no 
rancho, e vieam um l1omem que parecia 
morpheti co, deitado sobre um couro secco 
ele boi, sem travesseiro, no mai~ repugnante 
e rniseraYel estado. Aterrados, com medo 
de apanharem tarnbem aquella terriYe] doen
ça, trataram logo ele fugil'; mas não o 
pocleram fazer tfto depressa que não ouvis
sem a voz do orphflo Joaquim, menino ele 
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doze annos, - que ia em sua companhia 
para Catalão. Joaquim dizia : 

- Vüo indo; eu é que não deixo as
sim aquelle desgraçado. O que lhes pcr;o 
é que me deixem um pouco ele café, uma 
caneca· e assucar ._ .. 

Os tropeiros parar·am a distan~1ia e ex
clamaram estupefactos : 

- Esl(ts doido! queres morrer tambem, 
aqui no meio d'este matto?! Aquella doença 
pega-se ... 

féras ~ 

N ào importa . 
.E se forem atacados ú noite pelas 

Paciencia 1 

Vem-te embora, menino! 
Não vou. 

Vendo os tropeiros IJUe a resolução do 
rapaz era inabalavel, deram-lhe o que elle 
pedira e continuaram o seu caminho, res
mungando: - « Sua alma, sua palma! " 

Ficando só com o doente, Joaquim tra
tou de auxiliai-o. Fez-lhe um colchão de 
largas e frescas folhas ele inhame, lavou
lhe as fel'idas, impr·ovisou um travesseiro 
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onde o desgrar:ado repousou a cabe,:a, ma
tou-lhe a sêde, c accendeu fogo na estt'ada, 
onde prepat'OU café, que o enfermo tomou 
soft•egamente . 

O cot·açilo ele Joaquim enc.hia- se ele 
piedade por aquella miseria. O homem cau
sava-lhe uma repugnancia lwt·ri\'el, r1ue elle 
vencia redobrando do solicitude. 

- Quer que eu lhe mude a posição 
do corpo t Quer agua com assucat' ·1 

O homem dizia r1ue sim ou qu0 não, e 
Jorrquim pt·ocumva salisfazel-o depressa . 

Dur;wte ns pt·iméiras no ites, o menino 
ni10 adormeceu : além elo euiclnclo, tinha 
medo! A fi01·esta, que se extenclia muito 
ncgt'a de um e do Otílro lado da estrada, 
o barulho soturno elas aguas despenhanclo
sc dos montes pat'a os valles, o resonar op
presso elo doente, a yue a luz da fogueira 
clava um aspecto medonho, tudo aquillo 
fazia tremer o bon i ~simo Joaquim, que nem 
assim afrouxava ua sua caridade para aqucl
lo homem clesconheciclo, •tnasi podre, oxten
dido na tet'ra como um velho . tmnco ca
runchoso! Durante o dia, Joaquim car:ava, 
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como podia, uma ou outra lebre, ou aYe 
selvagem. Em pouco tempo, graças ao seus 
cuidados, o enfermo . parecia outro. As feri
das come<;avam a scccar, e elle j{r. se er
guia sem o auxilio do seu enfermeiro. 

Um dia, sentindo-se mais forte e ani
mado, perguntou elle a Joaquim : 

Tens familia? 
- Não tenho ninguem. 
- Como vieste parar aqui? 
- Acompanhava aquelles tropeiros para 

Catalão. Como não tinha recursos, pedi 
áquelles homens que me deixassem vir em 
sua companhia, e ora a pé, ora a cavallo, 
percorri grande parte do sertão. 

- Corno to chamas? 
-Joaquim. 
- E o meu nome, não te importa 

sabel-o? 
- Para ,que 'l 
- -Não desejas sabôr se te sacrificas 

por· um homem de bem ou por· um ... 
bandido? 

Não ... 
- Se te dissessem que eu era um 
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ladrão, um assas~ino, não te arrependerias 
de me ter feito bem~ 

- Não, senltOt'. 
- l~s u111 anjo. Agora dize-me uma 

coisa : gostarias de estudar'? 

GorAz. - Largo de Chafariz. 

Muito! 
Porque· não estudas? 
Pot'gue sou pobre; preciso ,trabalhar. 
Escuta : vês aquella trouxinha, na-

quelle canto'? 
Vejo . 
Vae buscai-a e abre-a. 
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Joaquim obedeceu. Mal "clcsamatTou a 
trouxa Yiu cair cl'entre as roupas uma 
grande carteira, pesadíssima; abriu tambem 
a carteira, a mandado do tloente, e logo 
os seus olhos espantados viram U111a porção 
ele notas grandes, cuidadosamente dobradas 
e p1'emidas. 

Queres esse dinheiro~ 
-.,- Não, senhor. 
- Olha que são contos ele réis. Por-

que niio os guardas para ti r 
Porque m-10 são meus. Siio o custo 

elo seu trabalho. 
- Enganas-te... esse dinheiro. . . esse 

dinheiro... roubei-o! 
Joaquim recuou, deixando cair a car

tcÍI'a ao chão . 
Que é isso!... tens medo? 

- Tenho horror! ... 
- Se não tivesses nada ,. . . nada que 

comer, não te dcixaJ'Ías vencer pela tentação~ 
- Nunca I antes morrer de fome ... 
- Preferirias monet' de fome a rouba~· 

a um homem rico e avat'ento r! 
- Sim! 
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Mas... se num momento infernal 
tivesses commettido semelhante crime ... que 
farias depois? Já não. terei sido bem cas
tigado?! Escuta a minha confissão inteil"a, 
Joaquim. Deus mandou-te como um anjo 
até · á minha miseria, para salvares mi
nh'alma assim como salvaste o meu corpo. 
Tens razão de ter hmTOI" áquelle dinheiro, . 
que representa uma traição. 

Eu era amigo de um homem abastado 
no Rio de Janeiro, quando rebentou a revo-

' lução de 1893. Ferido por uma idéa mal
dita, eu denunciei esse homem innocente á 
policia, como sendo um espião dos revolu
cionarias. Quando o. infeliz foi preso, eu 
estava a seu lado, lamentando-o I Elle pe
diu-me com toda ' a confiança que lhe guar
dasse este dinheiro, que acabar;:t de tirar de 
um banco. Era o que eu esperava I Estás 
vendo como o guardei ! O homem pouco 
tempo esteve preso : reconheceram a sua 
innocencia. Então eu fugi, internei-me no 
matto, assustado, sempre com medo de ser 
perseguido. A consciencia, quando tem cul
pa, é a nossa peor inimiga ! 

11 
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Felizes na terra, só os que não prati
cam senão bôas acções! Vivendo errante, 
com medo de tudo, estava prestes a enlou
quecer quando ca! aqui exhausto, ardendo 
em febre. O castigo ainda não foi bastante : 
flquei coberto de chagas ? Sabes o resto. Não 
sou digqo da tua commiseração, mas podes 
salvar a minha alma. Que me aconselhas'? 

- ·Restituir o dinheiro ... 
- Como~ I. .. pois terei ainda de hu-

milhar-me noutra confissão~ 

- Iremos juntos. Procurarei dar-lhe 
coragem. O seu amigo perdoará ! 

Um mez depois, Joaquim chegava só
zinho ao Rio de Janeiro, e procurava corno 
um louco o amigo lesado pelo homem do 
rancho. Este morrera de repente, deixando 
nas ·mãos do menino a grande carteim re
cheada de notas. 

Depois de um trabalho insano, conse
guiu Joaquim restituir o dinheiro ao dono, 
pedindo perdão para o culpado. O homem 
não só perdoou, como, para recompensar a 
honestidade do menino, se encarregou da 
sua educação. 



·Meu anugo. 

Cuyabá, 2 de Outubro. 

Hontem, em casa de minha madrinha, 
encontrei um senhor chegado ha pouco da 
cidade de ll1eia-Ponte, de Goyaz. Fui-lhe 
apresent(ldo como sendo um menino intelli
lifJ.ente, de quem se pode esperar alguma 
coisa. Elle oarou meltS olhos com o seu 
olhar agudo e penetrante, como se quizesse 
cêr dentro de mim as aptidões annuncia
das. 

Como eu supportasse bem o exame, elle 
pareceu satisfeito e disse : 

- Ainda bem! o nosso paiz, meu 7'a
paz, carece ele homens independentes, fortes 
e que possam cla1· alguma coisa. Cresce com 
a idéa de fazer a Malta-Grosso todo o bem 
que um jillw carinhoso e rico deve fazer a 
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seus paes pobres ... Os no:;sos E;;tac/o;; pre
cisam de homens de valor e de dedicação. 

A terra produz muito, é prodigiosa de 
fertilidade; mas isso nâo basta pam lhe dar 

MA'lw1'0 0HOSSO. - Cuyabá. 

importancia. S6 prosperam os pazzes em 
que os homens são cultos e trabalhadores. 
Cresce com a idéa de cortar o teu Estado 
de estradas dê ferro, ele lhe estudar as cul
turas, de Jazer propaganda para colonisar 
os SClt,S sertões, de lhe augmentar as indas
frias, de corresponder, emjim, ao muito que 
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lhe de~es, l'eiribuindo- lhe em beneficios os 
dons naturaes que d'etle e dos teus herdaste. 
Cresce com o pensamento de tornar o teu 
Estado o primeiro Estado brasileiro . Essa 
ambit;âo o· engrandecerd. Communica aos 

CuY:~..n .. L - Trecho do Passeio Publico. 

teus collegas de classe essas idéas de patrio
tismo, atira a semente a torto e a direito, 
que em algum cerebro Pl!a póde encontrar' 
terTeno proprio para a sua germinação! Por 
minha parte, sinto que hoje não perdi o meu 
dia, e que tenho a centura de apertar a 
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meio · de um futw·o bemjeitor de Ma/to
Grosso! 

Senti a alma crescer-me dentro do pei
to, e foi tal a expressâo de entlwsiasmo no 
nwtt r·osto, que minlw madrinha veio beijar
me nct testa sem esconder a sua conunocâo! 

Ah, meu amigo, fica certo de que eu 
pt·ocw·arei com ajinco rwtlizar os conselhos 
d'este homem! as suas palaoras esclarecer·am 
úm sentimento que oioia encober·to no mett 
coração, mas que e:L-istia, sinto-o agora! 

Trabalharei com o fito de ser wn dia 
ttlil d minha IPrra, pelo mea esfm·ço, a 
minha inlel!igencia e a minha abnegaçâo. 
Só agora comprehendo quanto é eleoqdo o 
destino do homem, quando elle o saiba diri
gir pw·a o bem!. Escreeo-ie estas Linhas per
suadido de que nellas encontrarás algo que 
te dê p ra;:;er! 

Teu, sempre amigo 

Francisco. 



O GIGANTE BRASlUÃO 

+ + 

Tia Michaela dormia a somno solto na 
sua cabana solitaria da floresta, quando foi 
despertçcda por uma voz, que lhe gritava de 
fóra : 

- Tia Michaela 1 eh ! Tia Michaela ! 
A velha sentou-se na cama e poz-se á 

escuta. 
A voz !'epetiu : 
- Tia Michaela? ! 
- Quem será~ reflectiu ella; e logo 

alto : 
-Quem é~ 

- Abra a porta ! ... 
- Já vou ... mas ainda é noite ... está 

escuro!. .. 
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Não tenha medo. 
Não tenho medo; estou me vestin

do! Quem· não deve, não teme. 
- Então abra a porta. 
- Ha alguma desgraça ahi pelos ca-

minhos? 
Ninguem respondeu. 
- Quem p1·ecisa de mim~ 
O rnesino silencio. 
- Ora esta I Porque não_ responde? 
A Tia Michaela pa1·eceu-lhe então sen

tir um rumor ligeiro de passos fugitivos. 
Fazia frio; ainda era noite e os gallos 

' cantavam. 
A velha benzeu-se e ab1·iu a porta; 

uma h,tfada de vento apagou-lhe a candeia. 
Olhou pa1·a a frente : não viu nada; olhou 
para cima, e viu esteellas. São quatro ho
ras, pensou, avançando um passo á procura 
de quem a chamara; nisso tropeçou em 
qualquer coisa. Abaixou-se, apalpou e re
conheceu que o que estava no chão era 
uma criancinha; colheu-a nos braços, bei
jou-a e disse 

- Serás meu filho! 
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Nesse momento as eskellas sorriram 
umas pam as outras, como se fossem olhos 
de anjos que se ·alegrassem. 

A boudosa velha voltou pat'a dentro, 
reaccendeu a candeia c mieou o pequenino 
com toda a attençüo. Elle em bonito e mi
udo; tinha a cabe<:a do tamanho de uma la
l'anja 0 uns beicinltos côe 
de coral. 

- Coitado I como est:'t 
· geladinhp . . . 

·Michaela aqueceu-o 
dentro do seu chale. D'ahi 
a uma hora rompia o dia. 
A· roda da cabana, nas copas fmndosas das 
·amucat'ias e das cabiunas cantavam innume
ros passarinho;;; no rancho, ao lado, zurrava 
com alegria o Mata-Mouros - meigo bur
rinho da Michaela, e mugia, chamando a 
dona, a Yacca 111orena, com o focinho vi
t'ado para a banda onde nascia o sol. Então 
Michaela a,bl'iu a porta e disse para os dois 
animaes : 

- Nasceu-me esta· noite um filho! 
Agora tRncles dona e dono. 

ll. 
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Os animacs, habituados á sua voz, vol
taram-se para ella e tal vez tivessem n<llado 
que a Tia Micbaela estava t'nais bonita. 

Das montanhas vinha o doce cheil'o da 
baunilha e dos espinheiros, e os regatos 
cantavam musicas divinas I 

Desdobrando a m:mta l[Ue envolvia o 
pequenino, Tia Michaela viu que ellé traz ia 
um cartão pimdUI·ado ao pescoço. 

- Olá que é isto ! e, solett·ando, con
seguiu lêr : 

Chamo-me Vasl'o, e sou filho 

do gigante Brasiliüo. 

li 

Tia Michaela não acreditava no que 
seus olhos viam . Teria sido a voz elo gi
gante que a despertara assim pot· horas 
ntodas da noite? Qual ! 

Dizia toda a gente d'aquellas redonde
zas cíue . havia na sert·a um homem muito 
gmnde e muito fot·moso, que p t·ecia todo 
feito de neve e de sol. Quem se levantasse 
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antes de ser dia, lá o veria na mais bella 
montanha, com roupas vapoi'Osas e coroado 
de luz. Desappareeia aos poucos, e onde so 
mettia ninguem o sabia dizer. O povo cha
mava-o Gigante Brasilião, e diziam-n'o dono 
de .toda· a Sori'a dos ÜI'giios. 

Essa lenda niio commovera nunca a 
Tia Michaela, que só acreditava no que os 
seus olhos viam; Por· isso remexia entre os 
dedos com verdadeÍI'O pasmo o cartãozinho 
mysteri~so, soletrando de novo : Gi-g<tn-te
Bra-si-li-ão ! 

A criança começou a chorar' e então 
Michaela tr'atou de mungir a J.l1orena, e 
deu ao recem-nascido leite fresco e sabo
roso. Assim estava, sentada á porta da sua 
choupana, com o menino nos joelhos, quan
do viu vir', por uma picada, o negro Tho
maz, lenheiro. Chamou-o logo e contou-lhe 
o acontecido. 

- Uê, gente! exclamou o preto, co
çando a barba. Por que é que o gigante, 
que é tão rico, escolheu a senhora, que é 

pobre, para tratar do filho.? 
- Talvez por ter pena de mim ... 
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I-Ia tanta moça por ahr! 
Sám, mulher de Abrahão, tinha no

venta annos quando teve o filho. Eu só te
nho sessenta, Thomaz! Até á hor·a da morte, 
em se podendo, deve-se fazer bem. Hei de 
ter forças par·a criar este anginho ... Agora, 
o que é certo é que eu não pensei nunca 
que houvesse de verdade o tal gigante! 

- Eu não dizia~! Olhe, ainda hontem, 
enganei-me e saí ele casa antes da hora ... 

- E depois'/ 
- Elle lá estava · naquellc morro, todo 

extendido que- nem urna nuvem! 

limpo. 

Isso é verdade, Thomaz~ 
É. Pois então 'I ! 
Você que fez '? 
Voltei para casa e esperei pelo sol. 
E depois? 
Quando tornei a saír já estava tudo 

E elle é bonito, o gigante 'I 
- · É lindo como um santo ! 
- Dizem que é bom ... 
- É muito .poder·oso, e não quer que 

se toque em nada que lhe per·tença ... Outro 
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dia, os fllhinhos elo 
fazendeiro pularam 
cedo para o teneiro 
e foram colher· um 

ninho em uma aroeira; [JOis sabe o que 
aconteceu? 

- Não, Thomaz. 
- O gigante bradou lá ele cima com 

YOZ grossa : « Deixem os passarinhos soce
gados ! " E as crianças foram em tropel 
para dentro. 

- Para mim, isso foi alguem que fin-
giu ele gigante. 

Quem havia ele ser'/ 
Qualquer pessoa escondida no matto. 
E commigo? 
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Que houve com você~ 

Pois a rninl1a senhora não sabe? 
Não ... 
Uma madrugaria levei o meu ser

rote e o machado para o matto, e atil'ei-me 
com força para um joquitibú; mas logo do 
primeiro golpe toda a arvore se sacudiu com 
raiva, a terra kemeu, e eu caf de joelhos, 
sem coragem. Quando levanlei Ofl olhos ... 
minha senhora ! sabe o quo eu vi? 

-Não ... 
- A copa da arvore era a caber;a 

d'elle, com os cabellos espalhados e bri
lhando que nem o sol ! Desde então eu só 
cato galhos e troncos seccos. 

Faz bem, Thomaz. 

III 

O preto espalhou por toda a redondeza 
a grande novidade. Correu gente á chou
pana ·da Tia Michaela para ver o filho do 
gigante. Uns levavam-lhe renclinhas para as 
a misolas, outros, touquinhas e sapatos ele 
lii, olhando para a criança com enlevo. En-
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tre as mof;as do Jogar, foi uma, chamada 
Paula, que desatou num pranto quando viu 
o menino. 

Michaela per
guntou- lhe : 

- Porque é que 
você chora assim 'I 

Paula beijou-lhe 
a mão e contou esta 
historia: 

- Eu estava de criada em urna casa 
na Yilla quando, ha tres dias, a filha mais 
moc;a do dono da casa teve um men ino que 

era mesmo uma 
llôr! A criHIJ.Ça 
nasceu á noite, 
e ainda quando 
fui deitar-me bom 
a vi, muito lin
da, dormindo 
perto da mãe, 

que não fazia senão chorai' ... Mas Jogo no 
outro dia, bem cedo, quando entrei no 
quaJ'tO, não vi o menino e perguntei es
pantada - Onde está a criança 'I! 
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A avó respondeu : Esla noite o Gi
gante Bmsilião veio buscai-a para a levar 
para a serra, onde ha boas cabrinhas para 
amamentai-a! Mas você não diga nada a 
ninguem, po1·que o gigante exigiu segredo! 

Michaela sorriu e respondeu : 
- Paula, gua1·da o teu seg,·oclo, mas 

fica certa ele que não ha gigante nenhum. 
A verdarfe é. esta 

A moça era ainda ·muito inexperiente 
e, não sabendo criar o filho, mandou.:_o 
para mim, que amo· as crianças e vivo só
zinha. Guarda o teu segredo, Paula, que 
eu guardarei os meus cuidados para este 
an,ginho. A mãe d'elle agora sou eu, e por 
isso bem estimo que o pae seja o Gigante 
Brasilião! 

IV 

Vasco c1·esceu aleg1·e e robusto. Quando 
chegou aos oito annos, em o menino mais 
forte e de mais clara intelligencia de todo 
aquelle logar, e tanto assim que, só por 
ter ouvido um dia uma menina ler alto um 
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pouco da histot·ia do Brasil, elle falava nas 
guerras selvagetts doa Tapuyas e dos Tu
pys, citando os nomes das tribus, ensi
nando aos outros rapazinhos da sua edade 
o que eram as taperas, as tabas, as ocas, 
rindo-se das maldades do Anhangá e das 
astucias dos caaporas que attrahiarn as 
crianças para as mattas.· .. 

Vasco levantava-se de madrugada, to
mava mn copo de leite da vaquinha Mo
rena e o seu banho frio, porque elle, como 
todos os meninos bonitos, era muito as
seatlo, e ia depois correr pelas campinas, 
cantando alto, rindo, saltando, entretendo
se com brinquedos innocentes, poupando 
sempre os animaes, colhendo flôres de qua
resma e maravilhas para a Tia Michaela, 
galhinhos seccos para o fogo, ajudando 
com bom humor a pobre velha, que já se 
sentia muito cançada. 

Elle trazia sempre os bolsos cheios de 
pinhões, carregava cestos de pitangas e de 
framboezas, e na cabana solitaria da flo
resta nunca faltava, graças á sua activi
clade, o feixe de lenha para o lume, a bilha 
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de agua fresca da nascente, um ra,mo de 
flôres e um bom punhado de fructa,s. 

Toda a gente o conhecia pelo filho do 
gigante, e não se admirava de que elle 
tivesse herdado do pae aquelle amor pater
nal por todas as coisas da natw~eza. 

Tinha já Vasco quatorze annos quando 
a bôa Michaela motTeu . . A velhinha fechou 
os olhos com toda a serenidade. Quem tem 
a consciencia limpa, morre sem paYor. 
Vasco chorou-a amat~gamente, mas, pmcu
eanclo reagit~, lembmu-se ele · coreer pelo 
mundo; falou então com Thomaz, o preto 
lenhador, dizendo-lhe estas palavras : 

- Thomaz, toma conta da minha ca
bana e da vaquinha, que está muito \'elha 
e precisa de bons cuidados. Come ela mi
nha horta, que plantei de novo. Não <.;OJ~

tes as arvores da floresta, e dá pousada a 
todos os viandantes cançados ou transvia
dos, que vierem bater a esta pbeta. Nilo 
tens agora casa; fica na minha e usa d'ella 
como se fosse tua. Eu vou em busca . elo 
meu pae, o gigante e voltarei com as mãos 
cheias de ouro, que repartit~ei comtigo. 
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O lenhador respondeu 
- Vae com Deus, meu filho! 
No outro dia, muito cedo, Vasco saltou 

da cama, vestiu-se, pôz em um saquinho 
o pouco dinheiro que . lhe deixára a boa 
Michaela, abraçou Thomaz, e foi sellar no 
rancho o burro Mata-Nlouros, que já estava 
longe de ser novo, mas que ainda parecia 
disposto a grandes valentias. 

Seguindo peJa estrada, montado no seu 
burrinho pardo, Vasco ia pensando : 

- Se o Gigante Brasilião é tão pode
roso e tão bom, h a de acolher-me e fazer 
de mim, que sou seu filho, o senhor cl'esta 
terra maravilhosa! 

Vasco tocava o Mata-Maaros ao acaso, 
a caminho da serra, onde diziam habitar 
sempre o famoso gigante. E . assim foi 
indo, foi indo, até que anoiteceu. O me
nino, intrépido e valente, não esmorecia, 
mas notou que o Mata-Mouros ·trocava 
as pernas ele cançado e cambaleava de 
somno. Teve p·ena. Nisso viu uma luz pe
quena e kemula no meio de um campo 
vasto e triste como se fôra um mar! E ca-
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rninhou para a luz. Ao approximar-se, no
tou que a luz saía de uma casa, e bateu 
na porta tres pancadas, -·- tan-tan-tan! 

A porta abriu-se. 
Er'a a casa de um fazendeiro. Vasco 

comeu regaladamente e o seu burrinho foi 
bem tratado . E, como estives:::e toda a fa
milia reunida no Rerão, contavam historias 
uns aos outros para se entrete!'em. Vasco 
ouvia. tudo C(lm a maior attenç:'í.o. 

Uma cabocla, que estava fazendo re
queijão, foi a primeira a falar. 

- Esta noite, disse ella, eu vi o Gi
gante BrasiJ.ião! E todos exclamaram 
Ali ! como foi~ I 

- Foi as;;im : Eu ouvi as cabr'as e os 
carneit'os balirem, como se estivessem com 
medo ou .com alguma dôr. Abl'i a janella 
devagarinho e espreitei : - só tive tempo 
de vêr o gigante tirar um cordeiro da bocca 
de uma onça, e logo tudo socegou. A féra 
fugiu como um raio, e as cab!'as e o::: 
carneiros adormeceram muito . tranquillos ... 

Como era o gigante~ 
- Parecia todo de prata, eomo se fosse 
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feito só da luz ela lua! Não lhe pude Y2ll' 

as feições : desapparet:eu de repeute. 
O fazendeiro murmurou : 
- Se não fosse o gigante, as feras 

comel'iam as nossas rezes e a nossa la
voura seria m(lsl"[uinha. Elle protege os fra
cos. Outro dia, os fillws elo vizinho Am
brosio abandonaram 
a casa e Já foram 
pa1'a a cidade; o ve- -"· 
lho f-icou sózinho, . 
muito triste! Mas, a-. 
gora que não tinha 

On ç;a . 

quem o ajudasse, devia trabalhar. Pegou na 
enxada e lá se foi chorando para o campo, 
chorando de dôl' pela ingratidão dos filhos, e 
de saudade. Logo á primeira enxadada, 
quasi caiu por terra, mas, sem saber como, 
ergueu-se cheio ele força e poz-se a traba
lhar com .um vigor extraordinario I Viu 
então que alguem lhe sustinha o' braço, e 
que ns golpes fundos que elle descarregava 
na terra eram vibrados pelo Gigante Bra
siliãol Nunca a lavoura .d'elle esteve tão 
bonita! 
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E todos repeliram : 
- Nunca! 
Vasco mal dormiu aquella noite e logo 

de manhãzinha saltou para o terreiro, sel 
lou o bom e pachorrento Nlata-1l1oaros e, 
depois de agradecer a pousada, continuou o 
seu caminho. 

v 

Pac-tó, pac-tó, pac-tó, lá ia o il1aw
il1oai'OS pela estrada fóra. A manhà estava 
linda e as montanhas immensas da serra 
enorme ainda se envolviam na neblina da 
madrugada. Perobas, caneleiras, jacarandás, 
cabiúnas, paineiras, vinhaticos, todas as bel
las arvores da matta, abrigavam passaros 
alegres ou orchícleas deslumbrantes. Vasco 
olhava de vez em quando para um e outro 
lado, esperando smprehender o gigante. 
A pezar de velhinho, o burro mostrava-se 
valente e trotava com alegria. A pouco e 
pouco o sol foi redobrando ele calor. Pm·a 
o meio do dia, Vasco sentiu sêde e fome, 
e quiz descançar um pouco no mato. Apeou-
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se, desarreou o burro e olhou em roda pro
curando que comer. Logo os seus olhos 
viram uma verde bananeira, de onde pen
dia um cacho madurissimo de bananas. 
Vasco puxou da sua faca, só destinada a 
cortar os empecilhos do caminho, taes como 
espinheiros, cipós, e as fructas para o seu 
alimento. Em um instante o ilacho de ba
nanas caiu por terra e elle regalou -se co
mendo algumas. Depois cortou um nó de 
taquarrassú, e fez d'elle um copo magní
fico, em que bebeu agua f1'esca. ]~ata

Mouros roía em socego as hervas, e os pas
saras gorgeavam que era uma delicia! Com 
a barriga cheia e o espírito socegado, 
Vasco resolveu dormir uma somneca. 

VI 

Pum!... pum! rel:ioaram dois tieos na 
floresta e o burrinho zurrou com verdadeira 
angustia! 

Despertado em sobresalto, o menino 
mal atinou com a causa d'aquillo, quando 
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ouviu uma bulha surda de corpo que se 
ati1·ava a torto e a direito por entre as re
marias da floresta. O coração bateu-lhe; a 

Jacaré. 

bulha approxima v a-se! 
O pacato 1l1ata-1l1ou
,.os já denunciava re
ceios de perigo proxi
mo ! Depois de · um 
segundo de anciosa es
pectativa, Vasco subiu 

apressado a um ipê para ver o que se pas· 
sava do outro lado elo cipoal, e, tremendo 
da cabeça aos pés, presenciou e;;ta scena 
medonha: 

Á beira de um lago 
surgiam curiosas as cabe
ças de dois jaca,rés furibun
dos, olhando para o matto 
com certo espanto. 

Que bichos, santo Deus! 
Subitamente, estacan-

Veado. 

do da sua furiosa carreira, appareceu um 
bellissimo veado, de galhos altivos e pernas 
longas e finas. Nos seus olhos vivíssimos 
lia-se o desespero da perseguição. Vasco 
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conjecturou que o animal viesse fugindo aos 
tiros de algum caçador. 

E vinha; mas já tinha sido longa a 
corrida, e o animal resolvera cortar· o cami
nho, voltando á esquerda, quando uma 
enorme giboia, até ahi occulta, balançou no 
ar seu corpo molle e laçou-o em um 
abraço apertado. E de 
tal modo o apertou 
que o pobre veado 
não p6de soltar um 
gelllido! 0::; olhos sai
ram-lhe elas orbitas; 

Glboia. 

a língua, muito vermelha, saltou-lhe da 
bocca, e o esqueleto quebrou-se-lhe, como 
se fosse de vidro! A giboia comeu-o todo! 
Depois enrolou-se, em'olou-se, e em tantas 
voltas que mais parecia um grosso tronco 
de arvore! 

Vasco viu então com verdadeiro terTor 
que estava a dois passos de um ninho de 
cobras, porque, lá do alto do i pê percebia 
movimentos em outros troncos eguaes ... 
Era mesmo preciso que a carne do Mata
J1ouros fosse muito velha e rija para que 

1:! 
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as cobras assim o desprezassem! Vasco 
escorregou devagai', segredou ao seu bm·ro, 
que estava mais mm·to do que ''Ívo, os 
seus receios, e fugiram com precaução para 
a estrada. 

Um pouco por causa da edade, e 
muito por causa do susto, )\1ata-Moums 
ficou cego de um olho, e parece que tambem 
um tanto prejudicado do ouvido . 

VII 

Os caminhos da serra eram maravilho
sos, mas os pobres viandantes raspavam 
os seus sustos bem bons ! 

Vasco ainda assim era arrojado, alegi'e 
e senhor da sua força; mas o companheiro 
trocava as pernas e ajoelhava- se se algum 
t.atú atrevido ousava sair da tóca defronte 
de seu focinho, ou se alguma capivai'a 
chafurdava com rumor o corpo na agua 
em que elle ia beber, ou se alguma cotia 
cortava a estrada, ou se alguma cobra in
nocente rumorejava nas folhas caídas, ou 
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se algum coati mostrava, em uma traves
sia, o seu focinl10 pontudo. 

Querendo alcan~ar um povoado, Vasco 
cada vez se internava 
mais no matto. Dormia 
sob as perobas, as ca
nelas, os louros e todas 
as bellas arvor·es do bos-

TatU. 

que, accendendo fogueiras para afugentar a 
bicharia, e só se alimentava• de cardos, ja
boticabas, cambuhys, côcos, mamões e ou
tras fructas sylvesti'es. 

Uma vez, quando mastigava socegada
mente uns bellos ara
çás, pareceu-lhe sentir 
um rumor suspeito a 
poucos metros de dis
tancia. Serviu-se do 

capivara. mesmo expediente da 
primeira vez : subiu a 

uma figueira brava e olhou para a frente. 
Arrepiaram-se-lhe os cabellos só de susto! 
viu uma gr·ande onça malhada, que se en
caminhava vagarosamente para aquelle la
do. Que horror 1 
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Va~co, por si, julgaYa-se livre de 
pe1·igo lá no alto da arvore, muito fina 
para sei' abarcada pelo animal; mas que se
ria do pobre Mata-Mouros, que so encolhia 
todo, com as OI'eihas em pé e o rabo mur
eho ~ I A onça parecia sorrir, e não se 
apt~essava, como quem soubesse que as suas 
presas não \he poderiam f11gir·! Assim, com 
todo o descanço, decidiu-se a deitar-se um 
pouco, lambendo as patas e· l'echando os 
{)lhos. :\las ... nem mesmo uma onça pó de 
estat' em socego na floresta! 

Vasco já mal se sustinha nos galhos da 
.arvore e o burro erguia para elle os olhos 
supplicantes, como se lhe dissesse : 

-Acode-me! 
O momento era angustioso! Qúe fazer? 
Por fortuna, appareceu de repente, 

quasi em frente á onça, um grande taman
duá. Os dois animaes contemplaram-se um 
·segundo, e atiraram-se logo um ao outro 
·com verdadeira fueia! Sentia-se-lhes o bufa.r 
:angustioso e a bulha surda dos corpos na 
J.ucta. Por fim o tamanduá deixou-se caír, 
com o ventre rasgado pelas ga rras e os 
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cientes da onça, que, pousando sobre o cor
po da sua victima uma pata, eegueu pam 
.as arvores a cabeça triumphante, ·como se 
Jhes dissesse : 

- Vü·am~! 

E berrou com força, para annunciai' a 
:;ua victoria a toda a floresta. Que soubes
sem cl'ella os fm·mosos 
jacarandás, os vinhati
cos poderosos, as in
numeras palmeiras gen
tis, e as paineil·as em 

Tamanduá. 

flór, e a sapucaia, e o iti, as ·gamelleiras 
e o pequiú! Que todas as nossas arvores 
bellissimas, estremecessem áquelle berro de 
triumpho e que pelas veias dos cipós pen
dentes descesse o mesmo fremito ás samam
baias, ás ortigas bravas e ús trapoerabas do 
chão. 

A onça, satisfeita, fechou a bocca, ran
geu os dentes, e, voltando-se, caminhou a 
passo para o lado de Vasco e do Mata
Mouros. Ella alli ia, cheirando a sangue, 
farejando carne! Mata-Mouros zurrou e 
Vasco murmurou : 

l:!. 
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É agora! 
Mas não foi. Um tiro reboou na flores

ta e tão de perto e tão certeiro, que a onça 
caíu logo, com a · cabeça varada por uma 
bala: 

O menino não pôde conter um grito 
de enthusiasmo ao ver um caboclo romper 
da mattaria; desceu então da arvore e 
abraçou aquelle homem, chamando-o seu 
salvador! 

VIII 

O pequeno resolveu seguir ao lado do 
caçador corajoso, que tão milagrosamente 
lhe apparecera . 

Tinham andado um bom· pedaço, sem
pre acompanhados pelo Mata-Nfouros, quan
do tiveram de estacar; o caboclo exclamava : 

- Por aqui anda macaco! E a carne 
do macaco é excellente! ... Olhe! lá está 
elle naquelle ingazeiro! E - apontou a espin
garda. Ao mesmo tempo Vasco . presenciou 
uma scena commovedora. 

O que estava na arvore era uma macaca. 
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Vendo para si apontado o cano da es
pingarda, o animal ergueu nos braços um 
tenro filhinho, qlle estava amamentando, e 
mosh'ou-o ao caçador, como se invocasse a 
sua piedade e lhe di~sesse : não te peço a 
minha vida, peço-te a vida ele meu filho l 
Se eu lhe faltar, quem tra
tará d'elle? 

Entretanto o tiro tinha 
partido e a macaca, sentindo
se ferida, não abandonou o 
filho ; despenhou-se com elle, 
deitou-o num gramado, cor
tou .com o dentes, uma folha 

tllacaco. 

de inhame, e espremeu nella, como se f6ra 
em um copo, o seu leite, depressa, antes 
que a mo !'te o seccasse l O leite caía em 
gottas na folha verde, como perolas num 
vaso de esmeraldas ; assim a macaca dei
xava· a sua provisão de leite ao filho amado 
e, chorando, em tristes queixumes, morreu 
ao pé d'elle. 

Tambem Vasco chorava e o proprio ca
çador estava palliclo e arrependido. Matar é 
semp1·e máo. 
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O bom menino atreveu-se a aconselhar 
ao caboclo que não matasse nem os ani
maes .inoffensivos, nem os innocentes pas
sarinhos. E o homem prometteu fazer-lhe a 
vontade. 

Tinham de separar-se e Vasco pei'gun
tou ao companheiro se lhe sabeda . dizer 
onde _morava o Gigante Brasilião. 

O outro respondeu : 
- O gigante mor·a em toda a sena. 

Ora está nas restingas, ora no mais alto 
dos morros. As vezes mesmo entra por 
essas mattar·ias dentro e a grandes perna
-das passa-se depressa parf' outros Estados. 

Disse-me um companheiro 'que já o viu 
lá para os confins do Paraná e que até o 
{)Uviu gritar nas Sete Quédas do Paranapa
nema! A sua voz era tão forte que fazia 
tremer toda a terra e dizia assim : Ajoe
lhem-se deante de mim.! ajoelhem-se deante 
de mim! 

Os bugres d'aquellas redondezas ficam 
pasmados . olhando para a agua que sete 
vezes se despenha, sem saber de onde vem 
.aquella ordem que as assoberba. 
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Um pescado1· lllCU amigo, este da barra 
de Santos, foi uma noite muito triste pal'a 
o mar. Deixára os filhinhos em casa sem 
vinlem e a mulhel' ás portas da morte. A 
noite estaYa negr·a o ventosa e o peixe não 
vinha, por mais quo lançasse a rêde. Desa
nimado, o pescador comec;ou a chorar, e 
atJ•avés das lagl'imas viu em uma enorme 
jangada o bom gigante, toca-que-toca, re
colhendo nas mãos enormes punhados e 
punhados de peixes, que saltavam bJ·ilhando 
como faquinhas de aço. O pescador, boquia· 
berto, viu que era para dentro da sua rêde 
que o gigante lançava aquella pescaria toda, 
e que ao mesmo tempo os remos do seu 
barco se moviam em direcção á praia, le
vando-o para casa. O pobre homem nem 
pôde falar, de commovido e de contente. 
D'ahi por seante tudo lhe correu bem na 
vida : a mulher salvou-se, os filhos cria
ram-se e os negocias melhoraram. Entre
tanto, ha muita gente que diz que aquillo 
foi sonho' 

O senhor jú o viu'? 
-Já. 
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Quando~ 

Em um d·ia ele tempestade. Eu atra
vessava sózinho a floresta, com pavoe das 
arvoees que se torciam, rangendo desespera
das. Virgem Maria! Os trovões reboavam 
como eu .nunca ouvi! De repente, um raio 
estalou sobre a minha cabeça; parei estarre
cido! Como por encanto, senti ao mesmo 
tempo que o gigante abeia sobre mim as 
suas enormes mãos protectoras. 

Depois de tudo passado, abri os olhos : 
deante de mim estaYa uma palmeira im
mensa I Só para que eu não lhe agradecesse, 
o gigante tinha-se transformado... Vá con
fiado; elle gosta de crianças. Dizem mesmo 
que para os entes fracos é que é mais ama
vel; abre os braços, espalma as mãos e 
deixa assim que as patativas e os sabiás 
durmam entre os seus dedos oú façam os 
ninhos na sua frondosa cabellei r a! Caminhe 
para deante, já que tem coragem; eu volto 
para tráz, para ao pé de minha mulhee e 
de meus filhos. Ao mesmo tempo que fala
va, o caçador punha ás costas a macaca 
morta e na bolsa o macaquinho recemnascido. 
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- Ao menos tt·ate bem do filho! re
commendou-Ihe Vasco; e o caçador t'es
pondeu: 

- Vou estimai-o, de.scance. 
E assim se separaram . 

IX 

Uma noite, tremendo de frio, Vasco e 
o seu burrinho acolheram-se muito aconche
gados para de baixo de um ingazeim. Voe· 
javam pyrilampos, piscando na treva as 
suas lanterninhas côr ele esmeralda . . Aguas 
de um rio . corriam perto, num murmurio 
brando: 

- Meu pobre Mata-Mouros! começo a 
arrepender--me d'esta aventura, por amor de 
ti! Tem paciencia, meu velho, e perdoa
me ... 

i\1.ata-Mouros, como não sabia falar, 
bafejou o seu halito quente sobre o corpo 
gelado do menino, como para provar-lhe que 
não estava zangado. 

Vasco fez fogo, por precaução, e dei 
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tando-se sobre folhas seccas dormiu como 
um príncipe num colchão de paina. 

Dormia ainda quando, pela madrugada, 
um rumor extranho e doce encheu toda a 
floresta. Todos os passaros cantavam ao 
mesmo tempo . Os lirios côr de marfim, á 
beira d'agua, empertigavam- se nas hastes, 
redobrando de aroma, e nos braços veedes 
ela baunilha, grandes fl6res cheirosas baloi
çavam-se como thuribulos, espargindo per
fumes. Ipês atapetavam o chão de florinhas, 
um chuveieo de petalas de oueo, e em
quanto os albores da aurora prateavam as 
aguas fugitivas e as humidades elos roche
dos cobertos ele bromelias, colibris lumino
sos despertavam por entre orchídeas t'esplan
decentes. 

Vasco sonhava : 
O Gigante Brasilião passava ofl'uscando, 

como se os seus ol!tos fossem s9es! 
Sentiu-Ih;, a caricia dos dedos por en

tre os cabellos, e era como se aqueUes de
dos fossem de velludo! 

Vasco despertou e seutou-se de um 
salto. Onde estaria o gigante? 
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Mata-Mouros I não o viste passar? 
A1cda-Mouros não entendeu a pergunta 

e estava sereno, como se nada de extraor
dinario tivesse acontecido. 

O menino expertou-o : 
- Vamos, meu velho, sigamos o gi

ganLe, que passou por aqui! 
Caminharam em vão serra acima e 

serra abaixo, ora entre tijucaes, ora sobre 
penedias, atravessando cachoeiras ou sal
tando vallados. 

Prudente, Mata-Monros avisava-o de 
longe dos perigos presentidos. Já elle estava 
ha tempo de orelhas fitas, peJlo arrepiado, 
quando um barulho exquisito se fez ouvir. 
O burrinho, apezar de velho e de tremulo, 
subiu lesto para um I'ochedo proximo e que 
parecia ter sido posto alli para a sua sal
vação . 

. Mal tinham alcan~ado o alto da ro
cha, quando uma .vara de porcos do matt~ 
passou gmnhindo, batendo tudo que ia en
contrando no caminho. 

Depois de os sentir bem longe, Vasco 
abraçóu Mata-Mouros, que tre.mia ainda e 

13 
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para allivial-o, apeou-se e levou-o pela redea 
até um prado onde havia bba herva, aguas 
límpidas e muitos araçaseiros carregadinhos 
de fructa. 

X 

Depois d'isso succederam varios epi::;o
dios, que não vale a pena mencionar. 
Vasco e 1\1/ata-"Vfouros estavam amarellos e 
magros ele canceira, quando um dia a\·is
taram um alvejar de casinhas brancas e 
uma torre c!.e egreja muito caiada, que 
apontava para o céo. E1·a uma villa. L:i 

chegaram depressa. 
A prilneira casa que viram estava com 

a porta e as janellas aberta~ . Vasco apeoú
se e entrou. O burro, por discreção, ficou á 

porta-. Um segundo depois, Vasco, espan
tado, penetrava em uma . sala ampla, muito 
limpa, onde uns Yinte meninos liam sen
tados em bancos, em frente a um velho 
de cabellos brancos e de olha1· bondoso. 
Esse · homem era . o mestre. Vendo o po-
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hi'e menino tão pallido e cançado, pergun
tou-lhe de onde vinha e que desejava. 

Vasco contou-lhe a sua historia, ac
ci'escentando : 

- Estou farto de andar e pe<;o agora 
ao senhor mestre, que tudo sabe que me 
diga onde posso encontrai' o Gigante Bra
silião. 

O velho ergueu-se, sorriu, passou pa
trmalmente a rn,-to pela cabe,:a · de Vasco 
e respondeu : 

- Meu h lho I o Gigante Brasilião é 

urna lenda, é uur nome · que o povo deu 
ao nosso paiz, pois fica certo de que só 
na imaginação ha entes assi111 sobrenatu
mes. 

Depois, appi·oximando-se da janella, 
foi apontando successivamente cliYersos pon· 
tos, r. proport:ão que dizia : 

- O Gigante Bmsilião é tudo isto : 
csüts montanhas enormes, que são o seu 
dorso; estas arvores altíssimas, que são os 
seus musculos; estes rios e mares, que 
são as suas fertilissimas veias; este aroma 
ele seiva, que é o seu halito, e as rochas 
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duras, que são os seus ossos; e mais as 
noites estrelladas, que são os seus sonhos! 

É da bondade, da inextinguível fertili
dade d'este solo, aberto para os pobres em 
mananciaes punssunos, que lhe vem o 
nome de grande, de bom, de generoso, que 
os homens rusticos traduziram pelo de gi
gante. Em qualquer ponto que lhe dermos 
um golpe; d'ahi veremos rebentarem flôres 
e fructos, em vez de sangue e de odios. 

_ Não morremos de fome nos seus braços 
e dormiremos tranquillos no seu seio. Olha 
agora para aqui~ 

E o velho encaminhou-se para um 
mappa do Brasil, que ·cobria uma parede 
da sala. 

- Vasco, meu filho, fizeste bem em 
vir bater em uma escola; vaes receber a 
tua primeira licção. 

Apontando agora no mappa os Jogares 
de que falava, o mestre ia dizendo : 

- O Brasil é isto tudo! Aqui, ao nor
te, vemos o Estado do Amazonas, que po
derás suppôr ser a cabeça febril do gigante. 
Através do seu territorio despenha-se o 
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mais fornlidavel l'io Jo globo, e elle e os 
seus afti ue n tes são co 111 o que as veias c!' a
quelle cerebro que não deixari\o nunca de 

pulsar cóm energia. Aqui, o Parú, Estado 
forte, riquissimo, rasgado pelas -me:omas 
aguas do grandioso Amazonas, ordeiro e 
prospet·o, grande em toda a _extensão da pa
lavra; aqui o Maranhão, patria de grandes 

1.'1. 
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filhos, c11jos nomes te ensinarei a amar; 
agora, nesta cadeia ij. beira do oceano, ve
mos como que a espinha do teu gigante, 
formada por todos estes Estados : Piauhy, 
Ceará, Parahyba, Pernambuco, Alagôas, 
Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Ja
neiro! No centro, Matto Grosso e Goyaz 
são o peito onde se esconde o coração do 
gigante, mysterioso e forte! aqui o Estado 
de Minas Geraes, o ventre uberrimo, que 
se desentranha em ouro e pedras preciosas, 
altivo e generoso; agora, S. Paulo, a terra 
fertilissima, cortada pelos trilhos das loc~

moti vas, ·caminhando com força, dando 
exemplos de prosperidade e de energia; 
aqui o Paraná, de um clima amenissimo, 
e Santa Catharina e Rio Grande do Sul, 
terra dos grandes guerreiros e defensores 
da patria. Como um ponto de communhão, 
um ·Jogar em que todos estes bellos Esta
dos se fazem representar, aqui temos a Qa
pital, a cidade do Rio de Janeiro, posta á 
beira· da mais bella bahia do mundo, sor
rindo de entre as suas montanhas incompa
raveis! 
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Como vês, o gigante Brasilião é isto. 
Eu, que tenho os cabellos brancos, amo-o 
com o mesmo amor que tu. Fica commigo, 
estuda e quando souberes o que eu sei,· vol
tarás pam a tua choupana, embellezal-a-ás, 
crearás em torno de ti um ambiente de par
e ele alegria e, lavrando esta terra bem
dita, emiquecerás a tua prole e farás a 
fortuna elo nosso pae commum - O GI

GANTE BRASILIÃO. 

FIM 
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