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AOS SNRS. PROFESSORES 

Nosso modesto trabalho, confOI·me jc_\ o declarú
mos nos liv1·os anteJ•iot·cs, é mais didactico que 
litf'rario; pül' isso nüo citan1os llarcialmente as. 
fontes de onde respigámos muitos dos assurnptos 
q ue \ÜO entremciados ás producc:ôes ol'iginaes. 
Entretanto, a probidade 1nanda que declaremos. 
que, pnl'a <1 f'eitul'a deste volume, nos aprovcitámos. 
dos trabalhos de í\'Iantcgazza, Edmundo de Amicis, 
Üt·estc Bani, Julio Ribeit•o c outros aulorcs cujo 
nome nos não lembl'a agora. 

Para as palav1·as do nosso illustrc collcg-a, Ramon. 
Hoca Dordal, inscrtns no flm clestc volume, cha
mamos a mcll.to1' attcnc;ão dos illusLJ•es professores 
pau listas, qLLe acaso acloplem, em suas aulas, esta 
JUOdesla sé1·jc de l iv r·os de leilu.1'a. 

Os AuToaEs 





UMA CAR.TA 

Naquella manhã, ao saltar da cama, 
Paulo avistou, sobre a commoda de canella 
preta, um enveloppe fechado, alli posto, ao 
que parecia, de proposito para chamar sua 
attenção. 

Por curiosidade approximou-se para lêr o 
endereço, e verificou, com certa admiração, 
que continha o seu nome. 

Quem lhe teria escripto? 
Attentando melhor na letra, nella reco

nheceu a calligraphia de seu pai. 
Sobresaltou-o logo uma vaga inquietação. 
Havia dous mczes que, por indesculpavel 

indolencia, andava a descurar os estudos; 
e as notas baixas do seu boletim mensal já 
tinham att1·ahido a altenção do Dr. Silva 
Hamos, que o interpcllara mesmo a respeito. 
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Gaguejara, então, para justificar-se, umas 
desculpas absurdas, timidamente, com voz 
mal firme, co1no si a m;io da consciencia lhe 
estringisse, indignada, a garganta, para evitar 
em tempo a covarde mcntim que lhe ia a 
fugir pela boca. 

Não obstante, e julgando-se acreditado de 
seu pai, que se calái'a, na intenção talvez de 
deixai-o arrepender-se c espontaneamente 
cori'igi•·-sc, Paulo, passado o susto, reentrc
g·ou-sc a ntesma vida madraça de antanho, 
scn1 tentar a 1nenor rcacçfio conll'a a p1·cguiça 
que o empolgava! 

Mas, sentia sempre suspensa no ar a 
ameaça do castigo, c, pOI' isso qualquer 
cousa, um · olhar, uma palavr'a dita sem 
segunda intenção, o aeaso de nfto avistar· 
o pai dtu•mltc um dia, tudo o im]JrCssionava, 
lttclo o sohresaltava, temendo lhe estalasse 
em fim o raio sobre a cabeça! 

Conteria aqucllc cnveloppe, cmfim, a o·c
primenda espco'ada, mas tão temida? pcr
g·untava-se Paulo, segurando-o na mão inde
cisa por abril-o. 

Contivesse-a ou não, era de seu dever intei
rar-se do que lhe esc•·evia o pai. Era uma 
ordem implícita, a cp.re tinha de olJedccer. 
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Firme nesta idéa, 1·asgou resolutamente 
o en»eloppc, l:i1·ou a carta, que ab1·iu nm·vo
samcntc, e leu : « l\[cu quc1·ido fillw. )) 

Snbita commoçiío, porém, lhe empano11 de 
lagrimas os olhos, emquanlo do coração lhe 
asccndin aos labios, numa onda de ternul'a, 
esta irreprimivcl exclamaç;ío:- Meu bom pai! 

Chamar-lhe querido, a cllc que, alli, numa 
rcvo lla in Li ma da conscicncia se reconhe
cia c se confessava. culpado; a cllc, que lhe 
linha talvez ferido lwulalmcnlc o COJ'a
(':to, dcsvinnclo-se como um criminoso vul
g·m· do caminho dii'cito que elle lhe indiciu·a. 
Al1! generosidade lainélllha ntio a tUCI'ccia? 
porque ella lhe escaldava a alma como 
t'humbo fundido e lhe Jazia vc'r mais negn1 a 
negr-nn• de sua culva ... 

Pena é Cflte·o pai niioestivcsscalli pl'escnlc. 
Queria acheg·m·-sc-lhc de cabeça baixa, e con
fessar-lhe, corajosa e francamente, toda a sua 
vilania, e pedir que o castigasse rudemente , 
siniio com palav,·as, ao n1cnos com a frieza de 
seu carinho ou com o desprezo elo seu oU1m· ... 

QuCJ·iclo filho, elle!. X fio, pob1·e pai , mil 
vezes não! ]cizesle hem em m e cSCI'eveJ• para 
rcprehcndcr-nLC , c em n<io querc•·es assisli1· 
ao !'tlhor ela minha vcJ·gonha, clig11a filha do 
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meu procedimento; e si esta carta é a men
sageira fiel da tua indignação, hei de lei-a até 
o fim, procurando em cada dura phrase tua o 
látego que me castigue e me magóe ! ... 

E limpando os olhos, Paulo continuou a 
leitura interrompida : 

<< Meu querido filho. » 

Esta manhã, antes de ausentar-me para ir 
buscar· Lua mãe e teus irmãos ao Il.io de Ja
neiro, entrei no Leu quarto par·a te dar o 
abraço da despedida. 

Dormias profundamente, e tão 1ranquillo 
era o teu sornno que me pcnalisou o ter de 
acordar-te. 

Não o fiz, pois; mas fiquei longos instantes 
a contemplar-te, c tão alheiado de mim, que o 
meu pensamento me fugiu das causas pre
sentes. 

Vi-te crescido, mbuslo, sadio, mas, por• 
tua desgraça, incapaz do minimo csfor•ço para 
venceres as fraquezas da Lua alma; sem ener
gia para Ji.lgircs aos falsos cncmltos da ocit?si
dadc, soccorrcndo- te de futcis pretextos , de 
mentirosas evasivas }Jara juslificarcs a Lua 
desídia, e a falta de cumprimento dos devcr·es, 
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um homem, c1n sununa, sem acção respon-e 
savcl, vivendo corno·um ser passivo, levado 
ao capricho dos interesses dos outros, qual 
uma folha, desgarrada, ao capricho do vento! 

E - ao imaginar-te assim, meu filho, que 
doloroso foi o estringir do meu coração I 

Ah! Paulo, em ti, francamente, ainda não 
consegui descobrir a minima parcella dessa 
poderosa força hmnana, que se chama ener
gia moral! 

Tens-te mostrado sempre fraco, sempre 
pusilanimc, c si o és }Wl' indqle, Lambem o 
és por f1·aqueza, como o .demonstraste ainda 
ha pouco ao Leu proprio pai, quando Le 
inquiriu da causa das tuas notas baixas no 
boletim mensal! 

Não hasta SCJ• instruido, meu filho, nem 
basta ser honesto; e pouco vale para a satis
façfto moral o possuir imrnensas riquezas,· s( 
q·uem as possue não tem a indispcnsavcl 
fortaleza ele animo, essa mais poderosa arma 
para as luctas todas ela vida, e para todas as 
conquistas sociacs. 

E lu não a tens, afllrnw-te ainda mna vez. 
Dahi a minha quasi cci·Leza do teu uau!i·agio 
quando altingires a cdade em que Lerás de 
viver pelo teu esforço pmp1·io. 
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Sem vontade, o homem jámais consegue 
elevar-se na escala social alé as primeiras 
filci•'as, isto é, até as fileiras claquelles que 
tudo conquistam pela firmeza de sua acçH.o. 

A ascenção aos primeiros postos da socie
dade, como aos degJ'áus superiores de uma 
escada - é. sempre o resultado de um acto 
da vonlac}c. 

E o ho1nem que nrto a tem bem cnergica, 
será, .meu filho, nos embates ela existencia, 
como um polichinello que se movimenta a 
hcl-frazcr, ou como a peteca que vai c vem, 
nos brincos infantis, sob o impulso apenas da 
força ou elo capricho que lhe imprimem os 
jog·adores. 

E has ele ser polichincllo ou peteca toda 
a tua vida, n1c" li lho, si, desde já, não cuidares 
sÓJ'iamcnle de domina•· a Lua inclolcucia e 
a covardia de animo para o estudo! 

Lcmhra-Le, e que isto 1nmca Le esqtteça, pois 
vem da sabedoria popular: <<regalo que, ck 
prirtcipio, erra o caminho, niio é qmmdo so 
lhe en;~rosn a Lo1·ren te com as cheias que 
pócle tornar ao leito, )) ou mais ela Lua eom
prehensão : menino que adqtlirc maus habi
tas, não será na edade adulta, quando os habi
tos o dominaJ'em, que conseguirá dcslru.i-los t 
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r\ h! l'aulo, bem inuLil e o homem que 
C'J'csce sem energia c sem força de vontade! 
J~ inulil pam si proprio; innLil ]Jal'a a sua 
l'amilia; inutil para a sua PaLPia; inulil, em 
summa, para a sociedade em que 1·ivc, á qual, 
aliás, deve g.mtidão c tUllOJ', pois que todas 
as commodidacles, Lodo o conforto, toda a 
civilisaçfw, que ella lhe dá, fon1m crcaclos 
iJelo t1·abalho c pela dedicação ele milhões c 
milhões ele bataUJaclOI'cs, dos quacs tambc~n 
muitos milhões succnmbi1'am Jlcssa gloriosa 
faina, mas que si pudessem, um dia, crgucl'
se dos seus tu mui os de heróes, seria pam 
lançar um olhar ele asco e clespi'CzO a todos 
aquellcs que lhes n:lo seguiram o exemplo c 
se rccusai·anl a Cü11Linuar a obra de An1or c 
ele Perfeição que elles nos legaram. 

Dizes, meu filho, ús vezes, cheio de OJ'gu
lho, que és brazileiro! 

llrazilcir·o , lu! ~:lo, ainda núo o és, sinão. 
por(ruc accidcntalmcntc nasceste em terrilo
rio do Brazil! l'ara .quc o digas com verdade, c 
<i sejas com justiça, preciso é que trabalhes, 
c que desse IJ·abalho, ni\o só Lu, mas os teus 
antigos, os lcus visinhos, a fua cidade, o leu 
Estado, o Brazil, .em summa, lhe colham os. 
bcncficos fntctos . 
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Um Tiradentes, que sacrificou sua vida 
para nos elevar it dignidade ele cidadáos; um 
José Bonifacio, que consti'Uiu a Patl'ia Bra
zileira; um Osorio, que a defendeu hcr'oi
camcntc nos campos de batalha; pm Rio
Br·anco, que a augmentou c a elevou nos 
prélios da Paz, do Direito e da Justiça -esses 
sim, e tambem todos os que trabalhar'am e que 
trabalham ainda para em·iquecel-a, para ele
val-a, para tornai-a a primeira das nações 
da America, é que siio brazilciros e pódem 
dizer que o sáo, com orgulho e com vcr·dade. 

Tu, porém. ainda náo; e sobretudo agora 
que tanto inscnso queimas em hom•a da 
Preguiça! 

Queres ser brazileiro? Essa é a mais nobre 
c suprema aspiração da tua alma? 

Trabalha, pois, estudando, educando-te e 
aformoseando o teu coraçáo con~ as mais 
bellas qualidades da Virtude. 

E, sobretudo, J)l'Oeur·a adquir·ir essa energia 
moral, que te accionc a alma como a mais 
poderosa das fo,•ças para vencer a todas as 
dilTiculdades que le depare a vida. 

Teu vai. » 



REFLEXÕES 

Terminada a leitura, Paulo sentou-se pen
sativo em uma cadeirinJm baixa, de vime, 
collocada ao lado d"a ampla janella de seu 
quarto. 

Seu pai deveria ter certamente razão em 
tudo quanto lhe escrevera porque elle sempre 
aconselhava em nome da experiencia, que é 
a melhor mestra ela vida. 

Mas, que fazer, como proccde1·, afinal, para 
dominar a indolcncia horrível que o tornava 
tão covarde para o trabalho ? 

Lembrou-se de um gracejo de seu pro
fessor quando, de uma vez que elle não fizera 
uma copia em casa, o obrigara a fazcl-a na 
escola, a hora do recreio, dizendo-lhe que 
veneno de cobra se cura com injecções de 
veneno de cobra, como querendo talvez signi-



lO QUAHTO LL VB.O DE LEITU!l.A 

ficar , com ('ssa pltmsc, que c fazendo escrever 
cptc se cor'l'igc a indisposição ele eer·tos alum
nos para os cxrreicios da cscripla. 

Assim, da mesma sorle, sm·ia por meio do 
excr•cicio da vontade que conscg·ui r·ia educar 
a sua vonladr . 

Como, por·ém, lcvm· a eíl'eiL9 tal educação? 
Lembrou-se de Lio José, do velho mari

nheiro , CLtjo saber c cxpcl'icncia lhe podc
riant sugg·erir os tncios n1tiis seguros para a 
r·calizaçiio do seu fi Lo. 

S im , consultal-o-ia. 
E decidido a pcdir·-llte os sabios conselhos , 

Paulo vesliu-se ás pressas, c dirigitt-SC· para a 
sala de jantar·. 

Tio José , como todo o velho que dc~eja 
prolongar· a exislcncia, cheia de sa[rde c alc
gl'ia, Linha o habito de levantar-se muilo de 
madnrgada , cltlr' um passeio a pé por entre 
as arvores elo pomat·, para ing·erir , como cl lc 
dizia , a sua dóse de oxygenio, c vollar á sala 
ele jantar·, para ler·, sentado numa cadcir·a 
de balanço, as noticias das g·azelas do dia. 

Quando J>aulo pcneli'Ou na sala, ellcjit ali i 
se achava c[l'cctivamentc, e, ao sentir-lhe os 
passos, levantou do jornal os olhos, que filou 
no sobrinho, dizendo-llte em tom alegre: 
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- Ora , muitos hons dias, scnhoo•, dorJni
nhoco! ]\[as, agora reparo: q uc car·a de poucos 
<Wtig·os e a lua hoje, l'apaz! 

Paulo appi'Oximo11-sc, deu-lhe os bons dias , 
c nm·o·ou-lhc o que lhe succcclia , pedindo-lhe 
que o aconselhasse c o dil'igissc ~ta lentaUva 
que ia fazer de educao· a sua vont ade e 
cncí·gia. 

- Homem, disse o Lio José, pmzcnleiro, o 
p•·iJncil'O passo para cs~c caminho é ... chega
res alé aqui pammc dao· um abo·a~·o! 

E atl•·ahindo Paulo ao sen largo peito, abm
çou-o carinhosm'nculc. 

- :\:luito hem, meu filho , accrescenlou; 
wua vez que quere:; cduca•·-tc, é como si jit 
clisst•sses que estás educado, poo·que o quere•· 
e podet·. Ag·ora, o segundo passo c ... aqucllc. 

Dizendo isto, apootlava pam a Cl'cada que 
vinha cnlranclo na sal.a, com lllna bandeja, 
onde fumcgavatn duas chicao·as de caf'c , cujo 
agTaclavcl al'oma se espalhava SLtblil poo· lodo 
o ambiculc. 

- Dous homens só ~e entendem, meu 
Ptwlo, c se comhinmn, tlcpois de ups trcs g·oles 
daquolla preciosa bebida. Por isso, vamos 
primcü·o a clla. 

- Aqui cslú lambem uma carta para o 
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senhor, disse a CI'cada a tio José, estendendo
lhe um enveloppc fechado. 

Dá-m 'a cá; mas só a lerei depois do 
café . 

Exercidos de memoria. 

Estalua do Marquez do Her,·al. 
· (lho de Jane iro). 



UM VELHO AMIGO 

O capitiio J osé, dep o is de p assar os o'hos 
pela carta , Lendo-a baixo para si, exclamou 
alcg1·c : 

- Uma coinciclencia p~ l'l'c ilarnenlc feliz , 
P aulo, um belliss imo acaso, o ele me vil· á,; 
m itos a carta deste mpaz, no instante em que · 
me pedes um conselho ele tanta ponderação ! 

P aulo olhou admieado p ara tio José. 
- Desejas que cu me explique? A h ! isto 

são contos ltu gos ! P ois o au tm· des ta miss iva 
cu conheci-o justament e· com as disposições 
de ospil·ito em que hoje estas. Aconselhei-o, 
então , fazendo-lhe comp•·chcndcr que a fe li
cidade de t~m homem depende só de s i m esm o, 
isto é, da sua co•·agem e tunm· pelo trabalho: 
do m.odo correcto c honesto como se cürija na 
sociedade ; ela. sua tenacidade; ela sua força de 
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vonladc. E elle ouvitt-IHC c procurou JH'aliear 

o plano ele vida C[U~ cu lhe i.l'acci, c o reslllla
doe ellc quem ar1ui o diz , foi o mais brilhan
te, possivel. Bem haja a sna il'lspimçüo, e quo 
contin11c a Sl'l' l'diz! \'ou lér-te a ctuüt. 
Ouve-a rom toda a altcnçilo, c oxalú possas 
compcnctl'al·-tc elo CJLLH,Ulo pódcm alcançar 
aqudlcs que, scgLLindo os bons collsclhos 
como nonua ele sua vida, po1· cllcs sL· dil'ig·em 
sc111 dcsanin~os c sc1u acobat·dat·-sc eont as 
dif'ficuldaclcs que se lhes deparem. 

E leu: 

«}\,f eu gcltci'OSO l:Unig·o. 

« Queira ecccbcl·, tullcs de tudo, com nm 
saLLdoso abt~aço, os ntcus .1uais atnislosos eunt
primcntos. 

«Talvez o Capitiío José mio mais se lemb1·c 
de quem ora lh'os envia. ?\ão impo1·ta, porém. 
p,·c·stou-lhc um desses beneficios que 11ma vida 
intcil'a de all'ectuosagntlidão nüo bastal'ia para 
r·esgata1·, e o dever de qLLCUl os recebeu , UJ:ÇOI'a 

que vive (cliz c prospc1·o, c1·a o dç , ,i ,· I'CCOI'

dur-lh'ose ag,·adeccl-os . Sim, SI'. Capitão .José, 
mctL que1·ido amigo, aqLLcllc rapazinho polll'c 
C dCSCSl1CI'<UlÇado que LUU dia IJic bateu a pOrta 
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pam pcdit· a esmola dos conselhos da sua lu
cida CXJ1Ct·icncia, - é hoje. como pura obm 
sua, t'ico c lcliz, c dono da mais J'ct·lil c .linda 
prO[)J'iednclcagt·ieoladcsla redondeza. Pçt·doc
lhc a inuuodcstia, sim? Cada autor tem a llla
nia de julg·a,. pol'it.·ila a sua obm. ::\;õo lhe,.,_ 
g·osijart'L o tOI'a(ão YCI' tan1bcrn a sua, que sou 

cn'? EmiJom wio sahissc clla muito pct·l'eitn, 
11iío po1· llllta de cug·cnho do autor, mas pela 
mil qualidade da malct'ia p•·ima, todavia é 
stJllpl'e dig·11n do se ver· .. 

« 01·a , pu1·a t(•rlificar-sc disto, basta apcruLs 
lll1HL Yiag-cn1 do poucas horas, c n:io quer~m·ú 
o Cajlil;io <'li1J11'clwndcl-a? 

cc Ct•cia <1ue si o fi zen. causarit a mim c ú 
ITdetw <1110, respeitosa, lhe beija as m:ios , a 
JHais sinc·er·a alcgTia. 

«Podemos espct·al-o, não é vct·cladc? Con
tando, pois, cotn a sua Yinda, c antecipando 
o aiJI'ac;o da sincc1·a ao1izadc, envio-lhe-, COJH. 
os prol.cslos da p•·ofunda gt·atidão , os meus 
v oi os do saüdc c lei i cidade pessoal. 

cc ./o!'ge de Olireit·a. 11 

Quem é esse JOJ·ge , tio Jose? 
Tu logo o saberás; po,·crue pi'Clcndo ir 
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á fazenda dell e em Junho, por· occasião das 
lerias esco lar·cs, c lcvar·-tc em minha com
panhia. E ao observal-o , c ao es tudai-o CJH 

seus gestos, acçõcs e palav t~as, Le t·ás talvez, si 
o qui2el'es, a lição m ais fec unda que a inda 
possas aprender p am cclncm· o leü espirito 
c o te u comção. 

Exercidos de men1oria . 

Bahi<1 de Guanabà1•a . 



CONSELHOS 

- Ja observaste, Panlo, uma dessas fon
linhas, que sut·g:crn do solo tão CJ'i s tall inas c 
put·as? perguntou depois ti o José, indo até a 
m esa dcpOt' a ch icanJVasia de ca l'é. 

E lontando il sua cacleim ele hHlanço, COJJ 
tinuou : 

- P ois, men rapaz , com u m ded in ho de 
rcflcx;io, quem sabe si dah i podm•:\s deduzir 
alguma cousa q ue te ap t·oveitr , imi \ando-a. 
Q ue é que le )Kll 'CCC (lCO IÜCCeJ•-Jhc 30 SUJ'gir Ú 

sup l' J' fi cie do solo? Dcsapparccct·ú cll a, alli 
mes mo? Estncio nat•ú i nfi nitamente? 

Não, n ão é vc t·daclc?EII a tem , como se diz , 
un1a Lm·cfa a pl'ccnchcr na natureza, tuna 
missão a ctnnpri1 ·, como nós , os hon1cns, 

lambem Lemos a nossa l at·cfa c a n ossa m issão 
a J'Ca li sa r na sociedade em que vivem os. 
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A f"onlinha, como sabes, logo que se 
avoluma, vai caminhando, caminhando, e 
al'mazenarrclo enCl'gias em todo o ~eu pC I'
Cili'SO, até t1·ansl'onnar-sc nessa podcl'o~n f'ol'('a 
que as necessidades da vida humana s.ócm 
apl'Ovcil cll' em lautas applicações utcis ú sua 
riqueza e bem-C'slal'. 

I ~ isso lambem C[LLC te compele a ti J"azc1': 
annazcna[', ponco a pouco, ent lua alma, 
cxaetissinta111cnte coino f'az o fiozito d'ag·na 
a que lc co rn 1 nu·o agol'a, cn1 tua c da de, a 
sonuna de cru·r·gias que te bastmn par·a te 
tOI' IWI'CS, não o homem que leu pai prog·nos
tica, mas um individuo do cal'acLer fil'lnc, 
cheio ele acçoilu e J"orLalczu pam as !neLas da 
viela! 

A f'onLirrha, csLacio1.1Hda, supponha-se, no 
loga1' do seu IU\scimenLo, seria, pu1' fl'agil, uma 
cousa inutil para prcend1e1· uma qualquer 
fLmcção. 

A Cl'iança, por SL'lL Lul'llO, lol'llacla homem 
con1 a cnçq;ia, a r·azão, c o saber· de um 
inl"anle, Lambem seJ'ia, CJI.ll'C os demais ho
Jllcns , um ente quasi iuapl'Oveilado pa•·a as 
L netas J'Udcs c tempestuosas da vida.. ser·in, 
como bem disse leu pai, nm polichinello qne 
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se movimenta ao capricho da vontade ex
tranha .. 

Mas, continuemos a sogui1· a f'onl inha .. 
Nascida tão fl·agil, exactamcn.lc como tu, 

c tão delicada que qualqum· a poderia ani
C[uillal', vai-se, cali'Claalo, avolumando 
pouco a pouco, I'Cunindo g·ota daqui, gota 
dali i. Cresce: c, como a Cl'crmcinhnquc ensaia 
os primeiros passos; começa a clcslist11' dcva
!l"!''iuho, pcrsislcuiernenlc, Ol'a detendo-se 
nnle um obslacnlo, OJ'u torneando-o, ora 
f'11g-indo po1' debaixo das folhas scecas, 
t·~palhadas no solo, r a que nem força lcm 
airtdn para carTeg·a•·. 

Pouco adianlc, cncOI'POI'a-sc a outros fios 
d\1g-na. Uma sintples g-ota de or'valho que se 
lhe mislul'c, eis IIIIUinova força que o alimenta. 
;{;ula dcspPcza, uada desperdiça para o aug
n lt'nlo da sua cnCI'g'ia. Pa!'ccc te I' uma intell i
g·<'IH'ia! Fo,·tificada assim, mais além jú con
seg·"c rolar os seixos cp.te lhe csbaiTaJn o 
caminho. Si its vezes é foi'çada a parai' um 
instante, estaciona sirn, nws ptü·a aecun1ulm· 
novas energias, pa•·a inc.Ol'por'at' ao seu seio, 
ia dizcl' it sua aJrna, urua força 1nais pode
wsa, que logo após manifesta, despcnhando
sc mur·mm·anlc de cima das pcdms, como 
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canLar1do um hymno de vicLoria na alegr·ia 
refulgente da sua espuma! 

Dahi pam diante nada mais a póde deter : 
nem montanhas, 11em cm·cavões , nem roche
dos, que ella Lornca, transpõe, pcrfi.Lra e 
rúe! 

Forte agora como um Hcr·culcs, mas ao 
DlCSJllO LCJnpo xnagnanima con10 um genio 
do bem, vai-se por esse mundo mn fóra, fecun
dando campos par·a as seúr·as do hommn; 
movendo moinhos para o preparo do seu 
p:io ; rasgnndo cstmdas liquidas paPa a 
passagem dos navios do seu couunercio, 
cspalh::mdo , t•m uma palavra, a ahundancia, 
a riq ucza, a alegria, o conforto, c o que é 
mais, esLr·eitando, no esplendor ele Loda a sua 
acção, os laços sagr·ados ela fhltcnüdadc hn
maua! 

Aelmir·avcl, não é verdade, Paulo, como 
aquclla miser·a fontinlra consegue pr•ocluzir 
tanta co usa! 

Mas, porque? 
Porque não csmor·cceu, não desanimou, 

não dcsfallcecu mmca. 
hnagifia-tu, agot·a, mua fonlinha, conto 

essa que acabo de clescr·evcr-tc; imagina que, 
cxaclamente como clla, Lu pódcs ar'nlazcnm· 
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CTil Lua alnta a illCSJIHl SOD1UU1 de CHCI'gias; 
que, como clla, lambem podcn\s, quando •·es
ponsavcl pelas luas acções, produzir uma 
eg·ual sernenLeit·a ele beneficios, que te façam 
respeitado, admirado c amado dos teus se
melhantes. 

Como S<'t'its , então, feliz, Paulo? 
E, paTa isso, não V<',ÍO q<•c haja clifficul

daclcs. 
Que!' vd,Ulclo ou clot·minclo, lmbalhando 

ou vadiando, chol'ando ou rindo , o tempo 
passa do mesmo modo, c si a aspiração d(' 
Lodos nós c cada dia ser mais felizes c mais 
pel'i'eilos do que no dia :ullc•·io•·, o meio pat·a 
atLingiTmos ;t cssé objectivo, é não passai' 
clesappt'OV('itado um só segundo, cnl'icptc
eendo o nosso ('Spit·ito c o nosso coração 
eom tudo quanto seja possivcl de o l'azct•. 

<< K ada (·o tempo a olhos de nescios , po•·quc 
o niío vêem; em jüizo de p•·uclcnles, que o 
entendem, é, poPém, tudo, poPque é a vida c 
a alma de todas as cousas e o cll'mento dos 
elementos, c o ·destruidor e o !'azedo r uni
Yct·sal; clle , só, desconta e paga tudo. De;> 
tempo (·a occasião: da occasiiío é a fortuna. 
Penda até abaixo a balança da g·ucr1·a cont o 
pczo do fm·•·o, ouro c heroicidade; si, na oull·a 
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cxL•·cma se lançou wm lacle c engenho , ondca
J'Ú; si á vontade c engenho se ajunla t· a Jcvt'za 
do tempo, essa leveza •·ompc•·ú o cquilil)l'iO c 
esse nada levat'Ú pelos nt·es a LILClo, vencido c 
cspanl arlo. >> 

QLLet'C'S sa bc1', agOI'a, qucrn (\SCI'evea eslcs 
magnifkos coneeitos, Paulo? 

Foi um ceg·o quasi de nascença, mas um 
cego que. em vez de pcdit' csnwlas, descul
pando-se con1 a sua d<'sgTnça, estudou, Lra
balhmt e escPc,·cit consas liio c lcntdas, a 
ponto de se •·, com j usla t'az,ío, denominado o 
PriuC'iJ1C da lill cralut·a pol'lug-ueza. 

Esse c••g·o f'oi , lntonio F'cliciano de Castilho. 
Esluda, pois, Paulo, c applica-l c com com

g·cm c I enazmcnte, pot·quc a pt·iml'ira clilli
c ttldadc vetlcilla, sc•·á como o peiln cit·o o b
slac ttlo lt'ansposlo p ~l a l'ontinh a. 

Que o Lrnbalh.o te nilo es JnoJ•cça HUnca. c 
lll'OCILI'll cada dia f'ot•lalcecl' - le de m ais animo. 
Pensa H~l VCJ'g'Oilha c no rc Jnor·so que te pun
gil'ão a ahna no dia cn1. que, quando jtt ho
m em, Le sent ires itlCapaz ele sei' ulil a quem 
que•· quo appclle pal'a li, só pOt'CJl.le em um 
momento de covm·dia da lua inf'ancia nada 
tentaste aprende•·, nada Lenlaslc f'azel' pm'a 
Lot·nat' forte a lua alma e polido o leu espiei lo. 
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Quando uiio souberes uma causa, per
gunta; quando, nas pag-inas dos Lcus livl'os, 
encont,~m·cs un1a palavra, lUn assu1npto, que 
nüo compo'chcndas, não seja essa pequenis
sima diff1culdadc que te faça cmzae os bea
ços inactivos : vence-a pelo teu esforço pro- ' 
prio, c si este não bastar, rccot·rc ao auxilio 
exLranho, que ningucm t'o recusará, mór
mcnLc vendo que desejas api'Cndm· c ser bom. 

Es1nag·a de tuna vez a Lua inclolcncia, im
pondo ao Leu cspiriLo e ao teu corpo os mais 
rudes deveres, as penas mais du1'as, que, 
com o habito, cot·po c cspiriLo hão de obe
decer para o futm:o, todas as tuas ex i g·cncias 
c lodas as Luas imposições. · 

Não ha nada que a intcllig·encia não ap
prenda. Si a de out1·os apt·emle, porque não 
o ha de ap1·cnder a nossa Lambem? Depende 
isso apenas do nosso querer. 

Pensa bem nisto, c no immcnso jubilo que · 
nós todos sentiremos, eu, Leu pai, tua nüle, 
ao te ,·c•·mos fo1·te no tl·abalho, no trabalho 
que tanto honra C Cllll()b!'CCC, C q11e e U!Ua 
lei moral a que ningucm, ning·ucm absoluta
mente, pódc eximir-se. 
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Eram quasi duas horas da tm·dc quando a 
sineta da escola deu o costUJnado signal, avi
snndo para que todas as classes subissem ao 
salão do hmu·a. 

Ia realism·-sc a pl'imcira sessão civica do 
aJUlO. 

A do 20 de .abril , vospora da data que rcmc
nwra a eonspir·ação mir1cir·n, cw em homo
nag·cm a Tiradentes, o seu grande rnar'lyr·. 

Os alumnos elo 4·' armo, inclusive Paulo, 
Zuzú, Alvar·o , Fabiano, Donato, c out r·os 
nossos conhecidos, J<wam os ultimas que lá 
cheg·aram. 

O gr·ande salão, a r·Li sLicamcntc enfeitado de 
flores c bandeiras, já estava cruasi cheio, apr·c
scnlando um imponente aspecto. 

Havia, paimndo no ar·, um quê de solcnne 
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c adoravcl, ao mesm o tempo, que irtfunclia a 
Lodos uma p•·ofundà impressão . 

Paulo , - ag itado ainda pelas em oções 
fortes daquella m anhil, em que seu pai e tio 
Jose, cada um a seu modo, lhe tinham lim
pado do coração as he1·vas más que lá es ta
vam a crescer , - m ostrava-se um pouqo 
pallido. 

Xüo se senlia tr·is tc, poré1n ; ao contt'a 1·io, a 
su a vontade era l'il' , fal c:w, tran srn itti1' aos 
outros os seus p ensamentos, numa voz f orle, 
I'Uidosa, expansiva. 

Empolgava-o J'(JI'tem CJlle aquella secna ele 
cem creanças, a lli reuo.idas, num silencio 
quas i religioso, á cspcm do inicio do pro
gTlUllllla, em Ji·cnle ao busto em g·esso de 
Til·adcnles , co llocado sob•·c a mesa cil·cmn
dada rle mestres, como a domin ai-os na •·ecor
daçiio dolorosa do seu marly l'iO ... 

Lcmh•·ou-se das 11alavras de seu p ai : Tira
dentes, sim, é Cfl!e poderia com justiça c OT'

gulho dizer-se brazileiro! 
Um a réstea de sol , larg·a , cahindo elo alto 

da janella , p uHha, n aquclla occasião, um 
como resplanelor ele luz sob1·c a cabeça ele 
alguns alumnos! 

Aquellc beijo de luz, ass im dourado c 
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alegTe, arfig·umva-sc-1 h e no cspiri to, UU\113 

associaç:io supcrstic iosa de id(·as, cmno a 
bcnçam que d'além lumulo mtU1([assc o 
gTandc conspir·ador pela lihcr·dadc hr·azilcira, 
appronmdo aquclla asscmbléa de cr-canças, 
congTcg·adas alli pelo mesmo scnlirnenlo de 
patr·iolismo c de rcspcil o peJos a elos alii'UÍS
ticos elos Sl'US antepassados! 

Sobreposto snperiol'llwnte ir mesa, onde 
cslavmn o dir'Cctor· c os prof'csstm:s, c prn
dcnlc da par·cde, crncr·,;-ia, cir·cumdado de 
bandeiras nacionacs, o rctr·at.o do Dr. Cezar·io 
Molta, a sorTir da moldura dour•tula pma 
Lodas .as crcall(.'as, co1Hn cllc !'azia, no Lcntpo 
que era secretario do Intcrio1·, ao visitar as 
escolas! 

Bom Ccnu·io Motta! Fazia um mmo quasi 
que o haviamJcvado a cntcrr·ar. 

Paulo r·ccor·dava-sc mnito bem das hmnc
nagcns que todo um povo lhe tinha prestado! 
Q uc clia aqucllc ! . 

E alçando de novo o olhar par·a o rctmlo, c 
cornparan do-ocom a imagem qnc conserYava 
de Jembrauça, de si para si dizia : 

- É ellc cxaclamcnle ; é aqucllc o seu 
mesmo sor·r·iso sy1npalhico; era assim mesmo 
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a sua barba cspcssd, ctllrcutcncla de Iios 
IHancos. 

- Zuzú! chamava o Dil'cclol' naqucllc in
slanlc. 

Paulo, chamado á l'calidadc, voltou-si' 
para o lado onde sr levanliu·a o seu collc" 
guinha. 

Zuzú , sOI'I'inclo, meio cnlciaclo, jit se enca
milthava pm·a o csll'ado, atnn-cssando de 
esguelha, difficullosamcnle , a longa fila ci<· 
cadcir·as .. 

Chegando ao cst1·ado, onde subiu, voltou
se pi=\l'a o audilor·io, fez unul gntciosa UlCSut·a , 
c começou a I'Ccit<u· pausadamente. numa 
dicí'iio claea c ptu·a , a que mais encanto davn 
o timbJ'C avc lluclado:dc sua YOz, a po <• sia inti
tulada 

A morte de Tiradentes 

A forca eslava armada ao gL·ande brazilciro . 
Xat1ucllc bc llo dia., o'"lUo de Jartciro 
garrido se \ 'Cs t.iu d e pompas e l'uJgores. 
A puuiç..i.o lr·cmcnda aos i'Ü; conS:pi r·adOl'C.S, 
que o"usararn com audacia amar a liiJm·dali c, 
seria consumada; e lo da a crueldade 
d evia refulgir· em fes tas grandiosas, 
numa ovação cnol']ne ás hosles viclodosas . 
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Só as!Sim o vicc-t·ei convenccl'ia o povo, 
que quando ~c levttnla ardente um paiz noYo, 
a rorça f' a rwepOlt'nCia O sabem abalct·. 

Nas pra~:as, nos quartcis, t•ompcnd o a madt·ugada 
:-.oanlm os cladns. Tocàva .. sc a ah·orada. 
Sahiam da caseJ·na em pelotões cn01·mes, 
ufanos, varoois, com hcllos uniformes, 
lia tropa porlngueza a nor dos seus soldados. 
Os mais bcllos corceis, de ga.la ajaczados 1 

baLiam eont vigot· n.s pedt·as tias tulçatlas: 
dos guapos ol'ficiaes !'ulgiam as CSJlildas. 

~as ruas, nos balcões , as tlamas majs fo•·mosas 
tlc sedas rcL·amaudo as l'órrnas pt'Ímorosas , 
com. gestos jm·cni~, sorriam de prazer. 

E o povo inconscicn_t.c, o pO\'O que não pensa, 
\lfto via, no cxplcndor· claquella pontpâ immrusa, 

sua liberdade ao jugo :;e aJ)ater. 

Chel:l·ou á Lampadosa, ao som de hymnos llla'l'ciaes , 
o funcb•·c COL'lejo. 

Acclarnaçõcs gel'ueS, 
•·ompiam coru fui'Ol' da l•·opa po•·tugueza. 

Xolava-sc no pOYO um sopt·o de t.ristrza. 

O martyL· succumiJiu. 
Jtufai'UIIl OS l.anthOI'CS; 

soaram os clal'ins. Os gPilos, os clamores 
da grossa mullitláo , Jicaram Rhaf'ados 
uo cncrgico fl'ago•· dos rufos tJI'Olong-ados. 
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- Br·avo! lwavo! exclamou o Dir·cclor·. 
quando Zuzú tt>r·minou, e atll'ahindo-o ao seu 
peito, clelt-lhc un1 l'o!'IC abraço, cmquanlo 
lodos batiam palmas ruidosas c prolongadas. 

Zuzú cór·ott como mn lacre, c sor·r·indo sa
ti,;l'cito, Yoltou pant o seu Ioga!'. 

Paulo é que n:lo podia cxplicm· o que 
sentia naqucllc instante : seus olhos estavam 
hunüdos, e o coraçi\o lhe batia l'OI'tc no p eito , 
cheio de cnthnsiasmo e m·gulho de si mesmo, 
da esco la, do Zuzrí , do Dir·ector·, elos pr·oi'(·s 
sor·es. 

Ao cantarem· logo depois, o hynmo 

f:;o u hntzileiro! 
Com ot·gulho o digo! 
Na paz, na guert·a, co ntra o i11imigo. 
Ao mundo inteiro 
Com orgulho o digo : 
Sou hrazileiro! 

a sua voz er·a lalvez a n1ais Yibr·anlc! 
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- Quct·cs snb01·, PatLio, o moliYo pot· que ' 
lauto ll' eon,novcstc honlom, ao 0u1·il·oZuziÍ 
t'ceilm· a ,lforle de Timdenfcs'! 

You lenlar cxplicar-l'o. 
1:: que cnda urn de nós, c1n CCJ'las oceasiõ('s, 

pot· uma t•apida visão do cspirilo, temos its 
1·czcs g-t·atH!!'s dcslumht·<uHmllos pi'Ovocados 
pot· emoç.úes do COI'ação. 

O lcll foi o quadt·o magcsloso do. que sct·:'t 
o nosso quet·ido Bt·azil, daqui a algutls annos , 
si todas as ('I'canças, que ora estudam, bem 
enllivatTm o cspirito c o coração, de modo a 
produút·em lodos os seus aeLos os <l!JIJiausos 
e a sy mpalhia , que mct·eceu hontem o Zuzü. 

11,antasiastc, nu1ua pl'Oclig·iosa successão de 
idéas, a cuiLum brilhante que Lerá a sociedade 
bt·azileim do fulu•·o , si cada um dos seus 
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mernbr'OS, pela aeli,·idade elo seu Lr·ahallro, 
Lot'JH\1~-sc 11111 ng-cHtc e un1 rep,~esentante dessa 
l'Uilur·a. 

Olhas espantado prHa mim?! 

Assim é, na ,.el'(lade. Si de fio em fio, de 
rcllula em ccllnla, os pequeninos <Ulimacs 
eo1no o bicho da seda, as abelhas, as fortnig·as, 
lc,·am a ter·mo obr·as mar·a,·illrosas , taes como 
um casulo, um cor·ti~o, um f'ol'lnigneir·o , que 
niio fará um povo si cada um dos seus incli,·i
eluos, num paiz de tantas riquezas natu•·aes 
l'f>IlrO é o Bwzil, tomar por· sua conta a nobi'C 
l;u·ef'a de produzir· rm1 beneficio, por pequeno 
q uc seju. na f'OI'lllação da sua grandeza Inatc
r·ial, inlt'llcctmtl c mor·al! 

Uma Patr·ia, Paulo, bem pódcs compmal-a 
a um inuncnso cdificio, onde cada um 1em 
urnleccho a construir'. Quem f'oi Ti•·udcnlcs? 
O opcr:u•io da libcr·daclc. Os .\ndr·adas? Ope
rarios da nossa indepçndcncia? E Hio Bmnco, 
c ouLr·os, c outi'Os? Todos for·am c são opcr·a
r·ios que, com .o esforço ela Sllll inlclligcncia c· 
c·oLu os aelos da sua eoi~ag·cnl e os P''odu~tos 
do seu trabalho , se esf'orçamm c se csf'or·çarn 
airula para antpnentw· a civilisaçüo c a 101iei
dadc do Brazil, felicidade c ci\'ilisa~·üo que 
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hcediunos c que hoje para nossa felicidade 
dcsfr·uclamos. 

L•: por isso que se diz, com razão, que o~ 
Yivos são g·overnados pelos mor·tos, porque 
clles ainda dir·igem , do silencio do lumu lo. 
os a~Los destes, pela f'eiçiio que impeimiram it 
sociedade em que ''iYemos. E si nós, no dia 
da Conuuen1ora(·ão dos 1\1oJ·tos, vau1os ao 
Campo Santo depositar floJ·cs solwe os lumu
los de nossos pais c dos ilontCJlS L(liC tanto~ 

beneficios nos lcg-al·am, uiio 6 um simples 
scntim!'nto de saudade qu<' para lit nos con
duz, nws sim um impulso mais clevmlo, 
mais gcnc,·oso, mais JlOhr·c --- o ilnpulso ela 
grutidiio! 

X essa gTalidi'ío nos alenlmuos c 110s i nspi
t•mnos pam leva.· avante a obra q uc ellcs 
dei:xat'<lln imperfeita l 

Os oper·m·ios desse brilhanlc B1·azil que c!l
lr·eviste, ao ouvir o Zuzü. siio jusLm11entc as 
<Tcanças de hoje; cs Lu, Paulo; são os teus 
conclisciptLlos; siio Lodos os aluntnos de Lo elas 
as escolas do Brazil. ])J'i]hantc phalang·c que, 
si tiver no coraçi'í.o o santo ao1or da Patria, 
f'al'á clcslc illCOlnpaJ•avellOI'l'ãO a Sede Ulli\'CI'
sal do Sabet·, da Riqueza, da . Caridade. da 
.Justiça! 
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Pm·a essa sanla lan·l'u, nteu filho, é que 

dci'CS ir-te prcpm·ando, desde jú, em vez de 
desperdiçares tantas horas em cousas l'uLeis . 

.E atlcnde hem a isto: no mesmo iJlSLantc 
em que as deixas tOJ'J'CJ' assim dcsapi'OI'cita
dns, milhm·es de outms crcanças da Lna cdadc, 
taiYPz mais pob1·cs hoje do que lll, Lah·ez eom 
n1cnns saúde do que Lu, e que ;:unanhà vão 
cOIICOI'I'CI' comtig·o na concp1ista do pilo c das 
posi~õcs sociacs, cnlrcg·am-sc a um trabalho 
renu1do, foJ·tificnnclo-sc l"'evidcntcmcnlc 

. pam essa [ll(·la. 
E Lu? Qllc SCJ'Ú de ti, meu flllw? 
Ainda é lc1npo de J'cagiL·, po1·ént; c I'cagc. 

Patdo, assin1 ·u C'Xi ~~·e1n a Lua pl'Opl'in felici

dade e a alheia. 
So11hastc 1tma sociccladc fuliii'H, mais bri

lhante CJllC a actual : [JI'Cpara-tc pa1·a clla, 
eom l'OI'agcm, com vigor, pO!'lfliC' nclla lel'iis 
um importa.JJIC papd a dcscmpcnhm·; e 
pruza aos céus, que lllll dia, ao g·ozarcs o hcnt
<'sl<H' qnc clla lc dcptll'a''• possas em conscicn
cia cxdamm· com jus lu OJ'gulho: isto e f1·ucto 
l<unbcm do meu csfo,·ço! 
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O Albino é· um mpag·iío Jc x4 aunos, alto, 
l'ohnsto, rúraclo, c rujo olhar assume ás 
l'ezes uma expressão tJo earinhosn, · que 
a g·cnlc , sem o sentir, lhe fica quc•·cndo hcllL 

EnLrou Jl<'Sle amto ptwa a esc-ola, sendo ma
tTicnlado no 4' aJuto. 

Jt filho de um porluguez já velho, mas 
muito alegre c jo1·ial , estabelecido com uma 
li<ht·ic<e de luvas ao ·lat•g·o do Rosario. 

Este f'oi hoje ú escola, a chamado elo Dircc
tor. Ao passa•· pelo Albino , que cslal'a perto 
de uma jauclla c ele costas pnm o cort·edOJ· , 
disLrahido a convc1·sae con1 nlguns collcg·as, 
deLt-lhc um piparolq na orelha esquerda. 

O Albino , julgando fosse algum collega o 
autor da ht·incacleit·a, voltou-se hntscameutc, 
cxc lanwndo l31'U to! 
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- E tu um br·utiuho , porque dcllc es fillro! 
Ao dar· com o pai , desculpou-se Jog·o 111uito 

cnvcr·g·onhado, lJCijnnclo-lhc rcspcilosamcnte 
n ma das nuios. 

O 1·elho cncaminlrou-sc depois para o gabi
nete do Dir·cclor·. 

llavia qu inze dias que o Albino csta1·a fal
I ando ás aulas, c quando con1JHli'Ce ia , nti.o 
da v a liío hem as I içõcs como dan lcs. 

ToPnár'a-sc, con10 Paulo, unt Jniut al11rnno. 
O professor· deu paTtc disto ao Dir·cctor·, 

que, desejando dwnHll' ao aprisco ma.is aqucl
la o,·clha tr·csmtdhada, cscrcn·u urn bilhete 
ao sr·. Santos, so licitando u1na confer ·enc ia. 

Em para esse nm que o alcgTC Yülltiuho 
l'únr á escola. 

Assim que penetrou no g·ahinele, onde jú 
se acha1·a o Dir·cetor·, este lhc-f'oi ·l,,g·u di
Zt'ndo: 

- ~Jandei-o chamar, sr·. Santos, pam eon
Ycr·sar·mos R respeito do Albino. 

E cxpoz a s ua que ixa, dizendo que csta,·a 
dcsconlcnle com elle; qttc, alé·m da pouca 
assiduidade, lhe faltava es timulo c vontade 
par·a o estudo; que vi,·ia scmpr·e distr·ahido, 
alhciado compl clamcD tc das ol)l'iga(<'>cs csro
l:.u·cs . 

3. 
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-- Tornou-se positi,·aLuentc UllllllÚLL ahlln

no: concluiu. 
O sr'. Santos sorria, entr·ctantu, mas liO

lava-sc na. sua ph.rsionomia, antes satisfação 
c or'gtilho do que constl'(mgimcnto. 

-Tem raziio, tem razão, sr. Dircclcll', falou 
clle, afimd; o Albiuu eflccli,·amcnlc aJJda 
bc.m mudado nestes ullimos tempos. Eu c 
sua 1uãc jc'l o haviarnos notado, c a p1·incipio 
fieúmos bem ap[wchensivos; mas estou 
hoje eomplclamcnletranqnillo a seu Pc•spcilo, 
c posso afnr'mar-,·os, mcn senhor·, rum lodo 
o afleclo c lodo o org·ulho de tuu curacão de 
pai: a causa que Jnoti,·a essa il'l'cg·ulal'idad(' 
do viYcr·· do Albino, sú lhe (• dig·rla c nobr·c. 
O senliiHCHLO que agora re,rclou é des
ses que um eoraciio de pai púdc apenas ag·ra
dcet·T' eú1n as lag·,·inlns de Lcrnut·a c rceo
nhc:eimc•JJlo que hcmlcm golcjar·am sohr·c· 
estas barbas braucns, c qne cn desejarei clwr·a ,. 
sempr·e abund<rnles nt(· o fim dR minha 
vida ... 

- 'Tranquitliztun-nlc as suas palavt·as. 
SI'. SanLos; eulão. 

- Eulüo, o caso elo Albino sú met·cec lou 
H>I'CS: pois Hão h a premiu que possa J'CCülll

pcnsar a dedicação de 1un filho como cllc c' 
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que, pouco se impot'Lando com a saúde, com 
as commoclidades c divet·sões proprias da 
cdade, se atirou corajosamente ao trabalho , 
pam qur na casa de seus pais não lhes dinli
nuissc, o prio, nen1 sua ir·rnfl se visse for'çada 
a ahanclomu· os es tudos, pot· i;11Ladc recut·sos . 

• \ elos desses, scn hot· Dit·cctot·, como agn1-
dcccr· sin:lo chorando, c beijando tanto c taJtlo 
o filho nltPuisla a t(· impt·úuir-lhc no rosto, 
si rosse poss ível. um sig·nal que o fizesse J'C
conhccido de lodos como um cora~i\u 

pui'O , um cot'a<;ão cheio das mais bellas vit·
tudcs'! 

O Dit·cctOJ' mal disrarçava a sua commo
<: lw. 

O bom volhú1ho Hat'J'On cnt;ío que, CO J'
t'cndo lhe mal os ncgocios c minguando-Ih<' 
os J'CC'JJJ'SOs, o Albino, p:na o ajudm·, se 
empl'cgám occtLllamcnle como aLLxiliat· dc 
t·cviso t· , de cujo trnba l h o regressava muito 
lat·de de uoutc, cstudcmdo depois ale de 
1nadrugada, par·a "tl;io clcsconsidcr'ar-sc pe
J'atllc o mestre. A pt·incipio , devido ú SlJa 
eonslitni \·ão robusta, tudo suppot'IO LL, mas 
aquclla vida havia de cança t· , aliual. 

A sua palliclcz, c o amot·lccimcnto dos 
olhos, podia rrcl-u o Dircclor, c r·am devidos 
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ú falta ele repouso, c n:ío ao rellcxo de scnli
mcnLos conc!PmnaYeis. Que ludo i~so clJc e 
sua mulhCI' lnmbom só JJa vcspC'I'a haviaut 
s:.tbido, mas qu c de seu I passe ao rapaz. 

- Desculpai-o! atalhou o Dircclor com
nlovido; llHlS JlÜO Ó CaSO disso, SI'. S~UllOS; 

elogios é que lllCI'CCC o Albino. esse cora
joso menino, esse bcllissimo exemplo do 
amor filial. 

X esse instmlle,juslamentc, abria-se a porta 
do g-abinete, c pela li·csta apparccia a cabeça 
do Albino. 

- 1\fcu pai já l'oi? 
- \'em cá, meu fi lho! chamou o Dircc-

tor. 
E lcvaJlt:uldo-se, foi ao encontro elo AI

hino c o apcl'lou ao peito, dizendo : 
-Este abmço, lu bem o mereces, Albino, 

pcl o leu g·cne,·oso llrocccler cheio ela mais 
nobre clcdieaçi\o. p,·occclc semp1·e assim que 
serás muito l'cliz , meu filho. 
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-- Nolwe rtqJaz, hcin, tio José! exclmnou 
Donalo, depois de narnu o bcllo aclo de 
abnegação elo Albino. 

-Nobre, sün, confi,~nlou o Jum·iuhci1·o. E 
tu não o invejas, Paulo? Pois cu, com fr·an-· 
queza o confesso, sinlo-lhc muita aclmimção 
c lambem tuu .or·g·ulho cxtr·aor·dinario por des
cobrir, cn1 u1na ct·eança brazileiea, senti
mentos tão elevados! :H as, a dedicação 
não deve linlitar-sc apenas aos nossos prog-c
nilotcs deve SCI' Juais ::unpla. e, po1· asslln 
dizc1·, constiluir a cssencia da nossa alnut, 
poPquc o altmismo ele cada um de nós pr'ecisa 
de enlaçar, como em um immcnso abraço de 
caricia, a todos os nossos similhaulcs, que 
dig·o eu? a lodos os se r·es que nos r·oclciam
hon1cns, anünacs, vcg·ctaes. Só assi1n o 1uu ndo 
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SC' lor'rHU'á um Pnraiso! A proposilo de al
lruismo, cu lhes far-ei ler uma p ag- iua bellis
sima da vida do almirante Tamanduré! Todos 
os hr:;tzilc iros devcr·iam SC l' assim! Sabedoria 
hum::ma, meus fillws, Hiío s ign ifi ca p ossuir· 
um lwmcm gTartde cabedal de corthccimentos 
seientificos c lilcrru·ios; mas sim, ulilis::u· o qrte 
sa be , c o que ap r·endcu , n a pcrf'ciçfto da sua 
alma, l'am dedicai-a ao bcnt da humanidade. 
De que se r·,· em aos nossos SC' ml'i h antes os 
cuahccimcntos pmfundos de qualquer· indi
viduo, s i lhe falta ao col'ação o alll'llismo, a 
justi ça, c a pr·ohiclade, isto e. os (\Jos mais 
l'or·[cs que sócm unii' OS homens(' conscr'Ya l·os 
ligados uns aos Ol'lll'OS JlttnL vet·dadeil'o 

amplcxoJnoml, de onde rcsuli a a J'elicidadc da 
l'arnilia , da pall·in, da htunanidade? 

!la pessoas iguOI'a nlcs que são mais sabia o 
que mnita geule que se jacta de sabichmm ! 
Ah! l'iem-sc? JiL lhes YOLL dar· a pr·oYa. 

Dize ndo is to, tio José lcnmtou-sC', foi ú cs
lante, de onde lil'OU untjOL'1 Utl, cnt CLLja pl'i
nteiJ'U pagina se Yia imp1·essa urna poesia. e 
Yollou ao seu Ioga~·. 

- Para qu.c vocês bem comprchcndrun a 
snh limidadc da scena, é pn·ciso que eu lhes 
C'xp lique quem(· o Ur·sus dl' que aqui se f'ala. 
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l"l'SUS é O llOlllC de Ulll lygio, f'S('l'ilYiSado Clll 

ll'111po de g·nc1'1'a pelos •·onwnos. Ellc linha 
sido conclcmnado a mor•·cr em espl'elaeuú, 
publico, ou Cl'ucificado, ouluctanclo com ani
maes f'crozes. Quizcmm, po•·L'm , que a sua 
agonia fosse nutior, c ~para isso JWOt uranun 
golpeai-o no coraçfio 1 :uuar•·ando, aos c hifn's 
do um an•·oquc, a sua •·ainha, que lambem 
eslava pl·isionci,-.a ... O que se segui11, a por-si a 
o clil·á! 

E Lio J osé l eu : 

O l~·g·io LT rsu s en lro u na art:na jJluminada ... 

C0111 tp·Hndc cus lo c •·guc u a pa.Jpebt·a, ol l'uscada 
pelos jotTO:; d e luz, 
C j)l'OCUI'Oll a.CI' liZ 

que lhe seria kito ao dcr•r•:t dcil'O alento ... 

:Xilo v iu nen·J.uma CI'UZ~ .. 
Enuio, que sofl'l·i mr nto 

lhe rCSCI'vánt :\cro?~ 

O s;cu olha•· azul dcseol)l'c os Rugustaes 
f' o Ct: ~ar, na tl'ibunn .. 

A lut·ha, nas han<'ada.s, 
julgando di\"isat·, nos oll1os do giganl c, 

•·cnexos de tcr•·o•·, ou algo de humilhante, 
explode em ga •·galha das! 
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* * * 
.Ao t'ebuscat· na arena o que lhe cause a mot·Lt', 
Crsus, - indiffncn tc áquella vaia fot·LC -
vê astros a luzir p'las ft'CSlas do v ela.1'io .. 

. \joclha-se entào, c ot·a ao Jua,·t.n· do Calvario 1 

Cma t1·istcza altinl. cmpallccc-111c o rosto, 
mas rccalca no seio a agt·m·a do flesgos to~ 

Erntanlo , a multidito, como rnontanba (rue arde, 
eslrondêa e crepil<l,- aos gt•itos de- Covard e! 
irt·ompc tempcstuo:)a ... " .\que Ue que matou 
" Ct·óton, o luctado •· que Homa laureo u, 
" nú9 ha d e, mi.o , morTe1· co mo urn s imples cordc it·o l 
" Lcvan ta.! .-\ espada 011 lalu;:a, h as de luctar pL'Ínlc il·o! '' 

* • * 

~ressc inlcrim, porém, em fJ·entc nos augustnes, 
l'Clin em toda a aL·ena estt·idulos rn C' taes .. ·. 
E, t·apid o, ua Uçn, aw·oquc monslruoso 
il'l'ompe, fuh·o o olhai·, Ul'denle e rurioso .. 

Sobre as hnsl cs da l'éra, alada. e sem scnüdos, 
e m comvJc la nudez, c lhcrea, alabastE·infl , 
Yia- sc a bc lla Lygia, angelica e divina! ... 

Urstts olhou lambem ... 
Ao vCt· s ua princcza 

CXIJOs la, alli, :i lurbn., cxanin1c, indercza, 
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deixa explodir do peilo um ut·t·o de nninl'll.. 
HcclÍ<l, treme, r ntnu al·t·nnco colos~al, 
;u·•·oja-se de um sallo, um sallo de pauLhênl, 
c ciage pelo cóllo a Lt·uculcnta l'éra! 

Sentindo o choque beuto , 
o Low·o, o pcllo hü·sulo 

itt·ila hort·ivelmcntc, c os mernlwos ti~.:• g•-a.nito 
crava f'croz na at·cia! 
O l,rgio o ünila: a•·qucia 

o IJI'Onzeo dot·so e cntt•za os mu!::culos poLcntes 
Cada um dos combatentes 

pr·ocura accion.at· as J'o l'ças f'o•·midavei s! 

Combate colossal! Fol'lc!oi, inabalaxcis, 
Parecem dc gt·anito! ... 

* * * 

Sustendo n gargalhada, 
a llu·ha, n.g()l·a, espe .. a, 
a ttoni ta, o.llctTada, 

011 \ 'C I' IUOI' I'CI' 0 ))O!llC ill , OU vc?.r Cllh Íl' i\. fê1•a, 

Crsus cur•nt-sc mais ... 

Chilon c T igcllino, c Ces.ar, e as vcstacs 
erguem-se tH:t li'ÍhttiJa, inconscientc mcnll'! 

U•·sus redob1·a o esforço. E quasi incontine nte 
as Yeias do gigante 

p:ll'cccm t•cbcnlnl· em sungnc 11a lpi I ante! 
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Começa-se a noLm· que o touro é colllbolitlo .. 
IJI'sus ,o cinge nHtis ... De l'Cpentc , um g('JHi4IO, 
que faz estremece i' a multidão I'OIIHtna, 

espalha-se na. arena ... 
E Ucantc aquclla sccna 

Chilon fica assombrado! o impcmclor absorto! 

Do f'OJ·lc lygio aos pés o louro toml~:l Hulrlo! 

Exercidos de me1noria. 
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Frslu das ai'VOI'l'S! Festa das m·vo1•es! eis u 
exclamaç·ão enlhusiaslica, que, num gr·ilo de 
n·•·dadcil·a alcg•·in. desde alguns dias , mais 
de cem labios p•·ol'eriam, com o eomçiio a pai
pilar·. 

Oito dias antes, na coJnnlcnto•·açfio civica 
a Ti1·adentcs, apl'OYl'iLando acharcnt-se •·cu
nidos no sali'to d e hon..a lodos os a! um nos , o 
Dir·cclor lhes amlllnciára solcnncnwnlc que o 
Govcr·no, pa1·a cor·rigi1· a sclYagPJn dcYas
lnçiio das nossas maltas , linha delel'lllinaclo 
q uc, ao nlcnos uma vC'z poP an110, os altunnos 
de todas as escolas snhissem J'csl ivamcnle pm·a 
planta1· m·yon·s 11as P''a\·aspnblicas c nos a!'l'a
hnldcs nús de n·gelação. 

A primeira dessas festas dc,·cria r·calisar-sc 
no dia 3o ele "\bril. 



'Í6 QC.\HTO LI\'RO DE LEITUHA 
----

Todos exulta1'an1 ele alcgTia, e desde CHlüo 

~01tlavam-sc os dins pa1·a a l'rnlisnç;lo da 
belln solcnnidnde. 

Ti1tha cllc em fim cllcg·aclo. 
Desde g horas que de lodos os lados se en

caminhavam pa1·a o gTllpo escolar dezenas ele 
t.'l'l·ançt~s, ga1·ridnntrule Ycstidas, tendo p1·c
gada ao peito 111tta pequenina baJtdeit·u na
cional, como pam sig·niflcar que o t1·abalho 
que i:-un rcalisa1' c•rn ern honra :'t Patl'ia extre
mccicla. 

Q••asi ás r r IH!I'Hs o pPcslilo infantil ji• es
lava fmmado llO palco de rec1·cio. 1\leninos c 
meninas, collocaclos par a pa1·, e111punlurvam 
minusculos insl,·umculós ele tmhalho. Uns se, 
g·u1·avw11 rcg·adorcs; oulros, enxadas; nlllilos, 

c· a vadciras, pús, c l'eixcs de Htudas de plantas 
de diversas cspccies, notando-se no semblante 
de todos UITL sotTi.so de sincera al(~gTia . 

Log·o qLte ch('gou a banda de 1nusica, que 
f'oi collocada no couco elo prcstilo, comcrou 
este a clesf11al' pelo larg·o po1·Lüo, ao som de 
nnta rua1·cha alegr·c . 

.li• no Yaslo parque, onde ia I'Calisal'-sc o 
plrullio, o povo se agg·Io1ncr·ava, nuJn bor
hor·inho de festa, aguardando a11cioso a 
chegada das l'l'<·;mçGs. 
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])as jancllas ele lodos os cclificios que o cir·
cundav am, cmcrg·ia m mi Ih ares ele cabeças 
ruriosas, mm1 pulpilar de plumas, de filas e 
de flores. Da pi'OJH'ia cacléa, alli lambem 
situada, adivinha ,·am-se os olhar·cs dos pre
sos, atravcz das gr·adcs das janC'llas tr·islo-
JJhas. · 

De repente , o povo cslacionado no par·que, 
eomo impellido por· um so movimento, vol
lou-sc pat·a u1na elas r·uas que davam entntda 
na praça. Algumas pessoas ror·r'l'l'am JHH'a 
l'SSC lado. Por· ahi vinha rhcgaliClo oprcstilo, 
ao son1 da rnusica. 

El'a quasi 111cio dia. 
A.lént, na collina rnais elevada, ft~oJtlcit~a à 

eadua, em perfeito d<"sl.aque 110 meio elo )11'0-

lúnclo azul do ccu, abr·ia um cnrzcii'O os bm
ços silenciosos, como nu11ut pr01ncssn de 
espcr·ança! 

Do outro lado, soh os raios dour·atlos do 
sol, lambem como uma affirmaçiío do Bem 
<' da Vir·tudc, elevava-se o teci o avl'!'mclhado 
<lo gnLpo escolar·. Dir-se-ia que , curioso, 
espiaval pot~ cbn:.l da C'asat·ia baixa , a resta 
de seus filhos , tlaquelles que diar·iamentc vi
talizavnm seu seio enorme com canticos de 
amor· c de patr·iolismo! 
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Enti'On, afinal, no parque, o lindo col'l.cjo. 
Girandolas de fog·uctes, a espoucar alrgTc

mcnte no ar , cptasi não deixavam Otlvir o 
hymno nacional tocado por tt·cs bandas de 
musica, postadas em coretos chincz cs. 

Instantes depois, os alumuos, clisiJet·sauclo, 
plantavatn as 1nudas que ti'azi~nn, nurnn 
alcgTia ruidosa c eommunicativa que fazia 
sorrit· aos moços c chomr aos velhos! 

E nesse lo1n fcstiYo, nessa ag·iLaçfto adoi·a
Yel , passada m eia hora, havia-se lançado ao 
solo o gcmwn ele ttma grande riqtwza, ao 
mesmo tempo que a alma infantil se enrique
e ia com o elevado sentimento de amor c 
l'CSpcilo iLS aJ'VOf'C'S. 



AMOR. ÁS AR.VOR.ES 

Paulo e Dona lo, qua11do chcg·m·a111 a casa, 
liYel'am de tlcscr·ever· minuciosanwnlc a tio 
.José toda a festa, c de r·cpclir o beiJo lrymno 
com que clla tcr·minill·a. 

O hymno cr·a as~im : 

Cavêmos a terra , plantêmos nossa an•orf', 
que amiga bondosa clla aqui nos será! 
[ TIII dia, ao vollarmos pcdindo·Ulca])l'igo, 
ou Oóres, ou fruclos, ou sombras dadt! 

O céu generoso nos regue esta planla; 
o sol de Dezcmh1·o lhe dê seu CàlOI'; 
a terra, que é boa, lhe fil·mc as raizes; 
c tenham as folhas frescul'a e verdor! 

Plantêmos nosstt al'vo•·c, que a m'\"OI'C amiga 
seus ramos frondosos aqui abrirá. 
l"m dia, ao voltarmos em busca de flores, 
com as Jlores, bons fruclos c sombras dará! 
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Jkpois que ,-ccitanun, tio Jose , commo
vi{_J-issinlo1 exclamou : 

- Felizes são vocés, meus filhos, cuja 
estola ensina a plantar arvores, o. a rcspcital
as c a tuuaL-as! 

Em outro tempo, continuou, quando eu 
cnt da idade de vocCs, n~'io nos ensinavan1 
J>acla disso. Apr·cndiamos ti\o sómontc a le1·, 
a CSCI'CVCl' C a contar, C iSSO IllC'SlUO iillJ)CJ~

feilamcnlc, e sob a acç:ão da l'érula de cinco 
Jluos , a que chrunavamos Santa Lu::;ia, a 
(1ual. tomo uma eLCI'Jta ame-aça ás nossas 
polJI'<'S müozinhas, YiYia sempre pendurada 
a uJn hatenle da sala de aula, ao a lcance da 
mi\o elo n1csll·c ! 

I\TcnL hynu1us , uetn gyrunastica, ncJu ex
cursões ao ar livre, nen1 phmtio de ai'YOI'Cs, 

uacln~ nada que u os aLcgTassc o cspÍ!'ÜO ou 
cnol)l'eccssc o nosso coração! Era syllabario 
c mais syllabario , clebuxo e mais ele buxo, la-. 
boada c mais taboacla! Deus era um tynmno 
que castigava a to r lo e a di Peito : si falLava
Jnos un1 dia á escola, si h•·igi;_Tv::unos c.otn uJH 

collcg·a, si nflo cstudavaJnos püi' acaso as nos
sas lições, ermn só 1womessas de puuiçi\o 
p t ll' meio da Santa Luzia ou de Deus! 

Tinhamos aversão á escola, al)OL'I'ccimenlo 
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ao lll('Slre, horror ao estudo, c medo a Dt·us' 
Tio José calou-se um instante. olhando 

distmhiclamentc par·a os meninos, c:omo a 
r·cviver· na mcmor·ia Lodo aqu.e llc sombr·io 
te1npu da sua inf'ancia rscola1·. 

Depois, voltando it t•ealiclaclc 1wcsentc, sol
lou Ulll pmf'undo suspii'O. c repeliu a sua pr·i
mcir•a Pxclamaçiio : 

- Felizes, sim, muito felizes são voces, 
cr·can(·as ele hoje! \'ciu Caetano ele Carnpos, 
depois Cezario :\fotta, llcl'llm'dino de Campos 
c uma plciaclc dedicada de pr·of'cssor·cs, mo~os 
iodos de co•·a<:üo gentil c bondoso, c tr·ans
formou-sc Indo isso! A cseola <' hoje um ninho 
de amor· c ele alegr·ia. porque só o saber plantar· 
uma ar·vor·e, com o nobr•t• intuito com que se 
faz, t'· j:'t un1 g1·ande pt~azeJ'! E esse pt·azeJ' ent 
lH·cvc se transformará em amor· ao solo, o que 
quer dizer amor· á Patl'ia, pr·incipnlmeulc si 
a curiosidade infantil c1uizcr· ohscr·,·a,. o que 
irá passar·- se con1 a ai'YOre (JUC se lançOlL ao 

solo! 
Ycr·it dilatal'cm-se-lhcs na pr·imavcra as 

gcmmulas, fm·marcm-sC'-Ihes as primeir·as fo
lhas, c depois clcsabrocllar·em-sc-lhes as pcr
rumosas flores. Milhares de insccLos acor·rc
t·ão então a pousar nas pétalas coloridas c a 
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sug·ar-lbcs elos ncctarios o saboroso meL c a 
fecu.nclar-lhcs os ovarios pam dow·ados fru
ctos! 
~o estio, bandos c bandos de passariuhos, 

c1n lUTta i1nD1igTação canoea, Yirão debicar a 
doce polpa elos fructos! 

E cada arvore se tornará um centro de viela, 
cheio de cautos, ele •·uilar de azas, de movi
mento, ele zmnbiclos. 

A h! ·as an·o•·cs c os passarinhos! Quem os 
não ha de atnm~? 

Cruas são o emblema da caridacll' ! Outros, 
o syn1.bolo da a·lcgTia! 

Da m•yorc o hon1e'rn se utilisa scmr"·c, 
seja para construi•· o be!'(>O que o embala na 
infancia, seja pm·a fazer o esquife cruc o 
conduz na mortP, ao tumulo! 

A csscncia ele suas llor·cs, o sueco ela sua 
fi'ucla, as fll)l'as elo seu lenho, a seiva das 
suas ccllulas, isto é, o seu corpo todo c toda 
a sua ahua, todo o seu sang·uc c loda a carne 
elo seu ser, Luclo, tudo, o homem vai uclla 
hau1·i,, para os seus g·osos c suas penas! 

Ai! derrubai' c n1atal' un1a arvore C o 
mesmo que IJrostrm· e tirat· a v illa ao nosso 
mais prodig·o c generoso amigo! 

E dos passat·in.hos, que poderei eu dizer, 
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que Ja o nilo saibam vocés? Que ouli'O clo
g·io Jncrercl'ií.o cssC's lrefcgos auxiliaJ·cS das 
nossas colheitas, da nossa riqueza, da nossa 
fal'lUJ'a, a mio SOl' que. si n;io fossem clles, 
que devoram incansa vclmcnl c lodos os i nscc
tos damninltos, quanta fome JlÜO lcr·ia talvez 
de passar· o homem?! 

Felizes, sim, meus fillws, silo vocês , cman
<·as de hoje, CLLja escola lhes inslilla n'alma 
toda essa gr·atidão, toda essa fmtcrnidadc 
<·om o~ outros SCJ'CS, fmlCJ·nidade que é o ini
eio dessa oui.J'a maior c mais sublime que 
pl·cndcJ'á um dia. em um só abr·aço , os nJcm
lwos ele toda a sociedade humana, c que se 
thama f'ral('l'lliclaclc uniYcrsal! 



IDYLIO 

Po•· 11111 ''c•·ão dC' Ahl'il, sua.\'C c Hlllf'HO, 

:\lenalctl c a bC'lla n~lphne, c seus IH'S nlho.-;, 
estavam-se a folgai' ante a cabana. 

Por ('nL •·c as pan·as d{' sonoro alp<"lHh·(', 
<-).. numsa hta clwia se enlevava. 
cspl'(•itHndo esla rustil.:a ramilia. 

:\[cnalca era jú n~Jho . 
... Eut juncos mollc!:i estendido, 
tem da esposa, no callclido l'egaço, 
- COJUO Clll ninho UlllOI'OSO - 11 ht'QJ1Ca fi'Oill('. 

Pelas feições transpira-U1e bondade. 

O mystico lum· o cüvinisa. 

Daplmc o co ntcn1pla muda,. e os nivcos dedos 
de afagar umas cans scnlem -vaidade. 
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Ellc, a que1·ida mii.o eolhe ent-re as s uas, 
b e ijada·~\ acheg·a uo ros t-o, os fracos olhos, 
dm·•·ama pelos ct:us a lum iados, 
c filando -os na lua. : 

- !< Olholc, meus fllh os, 
o lhac - tlisse e llc - como bdlha a lu a! 
Que sua-Yida de c paz niio cda ao largo 
o nstro das nonl cs! como aurac, da l<'Jl'a, 
nosso cspll'ilo humilde, a pensamentos 
de ouLJ'O mundo melhor, mansào de deuses! 
Que esp'1·anças, ele sandades mi stu,•ad as, 
n ~io traz a pm·a noulc ás almas 1nu·as ! 
Oia s que em di.o suspil'o , amenos dias 
da minha mocidade~! .. agom jazo 
como Ul'\'Ot'C, das foiiHLs despedida , 
que ma.is mlo fl o1·irá, J)OI'QUC o ·machado 
já llle a.hriu nuu·ca p~u·a se ü· ao fogo. 

'' Uud, meus filhos : 
o cantar cliz co'a noutc, agrada á lua . 
Co ntentai á Yossa nHi.c : cantai LouvOI'CS 
dcs le s uaye Abril! 

Nuncn, em m eu s versos, 
deixei_ de o cclclJI'a l' quando e1·a m oc;o. 
Os pastores; de ouu··ora, Abril sagraram 
a Vcnus, graciosa múc de Ludo. 
YCtlc-a naqucllà cslrclla es LaL' sorrindo : 
a:; glorias do seu mcr. :-;üo g l01·ias delta. 

Alexis, principia, (' li te acompanho 
fü'a tua mesma l'rauta : os sons da frauta 
dilo como vida ás solidües da noule. 
Seja a toada a que inventei - quilo ledo ! -

55 
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no clia em que nas ces te, c a nossos olhos 
Se (loirou d e alegria es ta rab ana. • 
Bem a s abes; com eça , c Pan te ::tjudc ... 

Amai sempre as arv01·es. 

ALEXIS: 

O vlsinl10 ~liJào , que hoje é láo l'icO , 
niio tinha mais que uma a r vo•·c: c d e lcna, 
só quanto aqo ella sombra lhe eolll'in! 
- 1• Corta-a, ~lihlo, dizia.m-lhe os pa:-; lo l'es : 
al egras leu campinho, c tc •·ás le nha 
JJ <:U'a acp.1rce •· a choça 1Lll1 m eio inverno . n 

- ElL ? - respondia o L ri s te - cu pô •· machado 
na hon de minha m·vot·c? ! P•·imci•·o 

m e falte lum e alheio o inverno todo, 
que c u mate a que n meu pae j á üaqt sés ta.s: 
a que d e m e u av 0 me /Oi rna;•da.da , 
(q u<.· a não ].Oz p a Nt s i)_ : c a que nos 1H·aços 
m e embalou tanta ·vez, sendo c u menino . 
Os de uses ~l cxislcncia lhe dil;llem, 
que, a ss im, lhe ([ll f'rO eu muito : e o mr u calll (l ÍIIho 

prodnza o que p odú, qu e cu so u t'Onlenl r. 

O caevnlho 
cad a vez m a is a s somb•·n.:.; cslcnêlia, 
•. ,\lilflo d e a nno em anno ia a m n.is p ohr·e. 

L cmlwo u-lhc 11111 dia , e he m , qttf' uma vidd .. a , 

plantada a pa r com o tro nco, o cnfc ita 1·in, 
e o:; cachos, pendurados p ela cópa , 
lhe d aria m lambe m sua " iudíma. 
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E eis que, ao abrir a cóva, acha um thcsouro! 
Desde cntúo ficou rico, c diz-me sempre 
que os deuses jmmortacs Ih' o h<:"'w dado em premio, 
por amar as suas arvores. 

1:; c llc 
quem 111'as ensina a ama•·; são dellc os vei·sos 
com que ao bosque de Pan cantei louvores! 

Amai rempre os passarinhos 

TYTIHO : 

Deuses, tocai o peito de ~Iyrtillo, 
por que não saia má.u, quando fôr gmnde! 

lloje, cnt.ra.ndo na. malta, o vi lá denll'O 
andar armando aos passa•·os. 

-Que pena, 
<Üssc em mim, nào SC.J' pnssaro um momento! 
não poder ir COI'I'cndo o hosq ue aos pios, 
e dizendo em cada ai'YOI'C : Cautella, 
meus imliiozinhos do n1·! vejo inimig·o 1 
nüo sai ais! o inimigo anda no l>osquc! ,, 

Paciencia ; assim mesmo hei de acudiJ·.Iht'S! 
You-me por entre as moitas, rastejando, 
até ao ouco c immcnso castanhcit"O~ 
que ai)I'C em seu tronco uma po,·ta.da de heras, 

c se nomeia a casa de Silvano. 

Tt·cpo, c dcnll'o me escondo. 
Os meus ,·izinhos, 

hi pot· cim<-1, na cópa, papra.vam, 
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(cuido que adi,inhando o que cu liHiad 
Encosto a boca á fresta ca•·com iclf!, 
que está f'L"'OHleü·a a.o po•·Lico da cnl..rada, 
c clamo em rouca Yoz: 

- u P{u·a, .i\lyl'tillo! • 

Pal'ou, ergueu-se, c poz-sc a olhar en1 roda. 
Y cndo tudo em soccgo, ús recJcs torna. 

Com YOZ maü; eslrondosa e rnuis ho•·renda, 
Lo•·no-lhe cu a bradar : 

- (< i\Iyrtillo, pát·a! " 

Não esperou tercciJ'U. 
Ar1·oja tudo, 

~alta, v <ia- oh! que ri:-:o! - Uns cehos feios 
lhe iam gritando após : 

- (! Myrlillo, p<í.J·a! 

Sumiu-se . 
. \. lena pulo; esp•·cito o matto: 

acho as rêdes: as aYc s sólto: os rnorl..os 
levo-os onde ôJito de ave os não dcsctd)•·a: 
encho-as de pe((l·as: na torrente as lanço: 
e cono a 1n·ocural-o .. 

- ,, Oh! l..u nüo sahes , 
lhe digo, de que mm·tc escapo ago•·a! 
Xào te engano : era um deus, vi-o eu: •·angia 
os dentes, lwaccjaYa uma alta. l'otLce! 
Vinha a sahll· das sombL·as do arvoredo, 
viu-me c gritou-me : - Pára! 
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E1i pa•·o e choro .. 

- 1 ~!-i tu que andas armando ás minhas aves? 
'! Poi!'i cu voa daa·-tc o ensino .... \.s tuas t•êdcs 
já se lú vilo pol' CSI'lC ri o abaixo; 
c agora has de il' tu, ano•·to , á cn.çn. dellas ! .. 
E cnl;io vem pam mim , co'a foi ce nos lanços , 
w1·Lando pe lo ar ... 

- Bom deus, pc,•d óa, 
lhe fp·llo, a soluç:u,. co\ts ~uáos erguidas; 
eu :'SOU Tyliro, o filho de Mcnalca; 
as tuas a\·es amo, e I f' mo os deuses .. 
Eu, r·<?des! en caç-a•·! ... 

,, Eslou pel·dido! .. 
Disseste que eu .. M~Tlillo me int<' ITOmpe. 

- Nào, :\ly1'~illo, soccga .. cu n;to lh'o <lisse, 
nem sabi~t que lu ... 

Fale mos baixo , 
que nos náo ouça o deus : olha, este p'1:'igo 
passou ; mas outnt vC'z n;io te aveuLu•·es, 
que e u bt•m sei como o vi, mio Lc pC'nlóa r 
Deixa <IS pobres das aves innoccntes 
di,·er· ti,·- :w e canl~u· : nada mais quc .. cm! 
Nüo tens J'azào, uün tens, de as perseguires. 

Quanto ;)s r·êdcs, e u quero consolai'· te : 
Ou ,-c, :\fy1·tillo, aceila esle cestinho 
de cauna cutl.'ctccida em juncos verdes, 
c eslc mru cajaUinho em boa alLtn·a, 
liso, ahoso, c sem nds. 



6o QC.\ .RTO Ll\"llO DE LEITl "TI.\ 

Assim di zf'nd o, 
enllei~Ule no IJraço o meu cestinho, 
de canna cnl•·cteci(la cw juncos vcr·des, 
c entregtLci-lh c o cnjacJo .. 

Então, 1\lyrtillo 
m e ab1açou , c, sa lta ndo de contente. 
ju •·ou-me nunca mais arma.r ás a,·rs! 

Exercidos de memoria. 

A JWimci•·a ~lissa no lkaúl ((j Uad•·o de Victoa· :\ Jei •·clles'-
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A 2'Í de Agosto de t848, whia elo porto ele 
LiYCl'pool, em viagem de expcrineia, o ,·apo1· 
lwazilcim D. Aljonso, - J'ecenlcmcnlc con
stntido, -sob o eommrmclo do capitão de 
mm· e g·ucJ'l'a Joaquim l\I,wcjucs Lisboa, mais 
tarde almirante Tamandaré. 

Levava a seu bol'(lo, entre OLllJ'as pessoas, 
a Princeza D. p,.a,lcisca e seu esposo, o PI'Ül

cipc de .Joiiwillc; os dnqncs de Aumalc; o 
cmlnixador bmzilciro juncto á cól'to de Lon
<ll'cs, c o chefe de esqLtadr·a, GreCitfcl1. 

Uma hora depois de IJeHclrar no oceano, 
hono,·oso especlaculo se apresentou aos oll1os 
allonitos dos passagcims c tripolantes de 
D. )[fonso . 

.c\..ltcrosa galcea, marcando a lodo panno, 
anlia em chammas ... E1·a a Ocean JJioiWI'Ch 
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cmbarcã~·ão de nacionalidade ing·leza, que 
tinha fogo a bm'do ! 

No seu convcz distinguia-se gTande lllllllCI'O 
de pessoas cOJTcndo cspan>ridas de um pam 
outro lado; a rnaio1· pat'le rcfngia,·a-se no 
castcllo de próa, no gut'llpé·s e, até·, no piea
peixc. 

A g·alet·a, com lodo u pmmo lat·go, dt·mo
rava a sete milhas a hal'!ü--cttlo (oeste) do 

_nosso navio. Pouco a pouco, porém., Iom 
vit·ando , até alcançar a bolina, c pondo a 
p1·ôa ao vclllo , fundeou. 

Joi al'dia o vchu11c do rnastl'o gr·andc c da 
gata, c as cht.unn1as , que suhiaru ao cén, cu
voltas cnl <;sp<'sso c ucgro l'rLmo. alastra,·am 
na coberta, envolvendo o apparclho c o mas
sanlc, que , despcnhando das altll!'as com l't·a
g·or horl'ido , levnnlavarn nuvens de fagulhas 
do brazci1·o, ou in11nensus coluritnas (ragua 
nos flancos do navio. 

O cspcctaculo eonslringia os eora~õcs! 
E1·a desesperadora a silnaçiio daq uella dcs

g·J•açada g·enle : Inais alg-uns lHOJucnlos c o 
ogo dcstnliria os ultimos pontos de t•cf'ugio, 
onde tantos infelizes ag·u~u·davatn a 1nais tr·c
menda das cal.aslroJJhcs. 

Foi nesse instante que, numa supplica de 
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ckscspei'O c pena, a pl'inceza de Joinville ex
clamou : 

- Salve-os, cormmmclante! Salve aqnelles 
g·p~u1dcs infelizes! 

E o commandante bmzileiro, sem medit' o 
pet·igo que eotTia o seu navio, cujos paioes 
estavam attestados de polvom e de munições 
ele Lodo o genero, num impulso ele admit·avel 
aHruis1no, navcg·ou a todo vapo1· par·a o Loga1~ 
do horTivel sinistr·o. 

Quatro escalcl'es fol'am lançados ao mar·. 
Do pl'imeiro atirou-se ás ondas um marujo, 
levando, pt·eso á cintm·a, o medim de forte 
espia. Eil-o a naclat' corajosamente, com força 
hcr·cnlea, por eJllr·e a q uantidadc iuunensa 
de mastaréos, cabos, velas, e clesll'oços que 
tluetuavam em tomo elo harco inllam.maelo! 
:\[as , a força da sua alma é invencivel! Denti'O 
ele pouco tempo, dando volta á espia nas 
amarras do Ocean "lfonarch, estabeleceu o 
cabo s<Livadm· ele vai-vem. 

Esse cabo foi como a ponte salvadora de 
cento e sessenta pessoas, que, por clle, se pas
sal'aLH para os escalcl'cs brazilciros , con1 a 
sofi'I'Cguieláo de infelizes que se ar·r·oja.m ao 
braço amigo que se estende pam os amparar! 

Dous dias depois , fol'lnacla a guai'Hiç:áo do 
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D .. Affonso, o commandante Marques Lis
boa ordenava a leitt1ra de um officio do cm
baixadOI' brazile.iro, communicando que o 
duque de Atunale déra roo libras esterlinas 
para repartir pelos cc bravos marinheiros qüe 
tão relevante serviço haviam prestado :\. lm
manidade ... " 

Terminada a leitum do orficio, o Jüturo 
almirante Tamandaré tomou então a pala- -
vra, e em uma tocante allocução, I'CCOrdou a 
miscra situação daqnel!es naufrag·os infelizes, 
que se viam reduzidos á miseria, sem recm·
sos nenlmns, sendo q1.1e muitos delles eram 
pobres creanças lançadas na orphandade pela 
dcscaridadc das chammas, tendo de mendig-ar 
o pfto para seu sustento . . 

Os marinhcii'Os b1·azileiros quasi todos, 
com os olhos rasos do pranto da colllluoção, 
iuten·om1)endo então o commandante, cxcla
maranl: 

-- Cedemos I Cedemos I 
Os rudes, mas sempre boJis corações dos 

nossos homens do mar cediam espontanea
mente, ás victimas da g-alera, o ouro cont que 
lhes qu:izera premiar a dedicação a liberali
dade do principe ele Aumalc. 
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Ao regr·essarem naquclle dia da escola, 
Paulo e Dona lo encontmram um telegrantma 
do Dr. Silva Ramos communicando que, em 
compannia da familia, se embareár·a no ex
pr·esso que devia chegar a S. Paulo ás 7 hor·as 
da noute. 

A noticia encheu-os de intensa alegria. 
Fazia dous mezcs que D. Julia partira para 

a Capital Federal, levando a Luizinha, não 
só para espcr·m· o Victor, que, por· doente, 
fóra forçado a inlcr·romper· a viag-em, como 
par·a fazer· uso dos banhos de mar. 

Dous mezes! Que longos tinham sido t 
Agora, q·ne ·poucas horas faltavam par·a abva
çar sua querida mãe, Pau lo sentia aug·men
tar-se-lhe a saudade, e do intimo do COI'ação 
desejava que cllas se passassem o mais r·api
damente possivel. 
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A.suaünaginação, por·étn , não tcvcpaciencia 
par·a espcmr: corTeu, qttc digo? voou a en
contnu·-sc com os viajaatcs em Guaratin
gnctú, ent Taubaté, C'rn Pindrunonhang·aba, 
em Jacar·chy, andando de estação em cstaç~1o, 
ven.do-os, tornando a per·del-os de vista, alé 
qnc urn barulho na casa, um chamado de tio 
.Josl·, LUn g·or·gcjo do canaeinho l"OI'navarn a 
chamai-o a realidade! .. 

Fechava então os olhos, tapava-os com a 
Jn:io , pa1·a Jnais conccntr·ar-sc, alin1 de r·cco
JUC('Ht' a intc1·r·onrpida viagetn da intagi
naçrto. 

::'lfas, esta, tantas YCZCS distr·ahida, pcr·dcra 
o runto C' Jwg·ava-sc a etuninha1·. 

Poz-sc calão a reflectir. 

- Qmwta novidade não t1·aeá a Luiziuha?! 
Yieú com cc•-teza conl~U1do cousas falntlosas 
de passeios j)Cia bahia do Guanabara, pela 
A Yenida Ccnl•·nl, pela A vcnida Beira-Mar•; 
dirá qne andou em lanchas, que l'oi a Nite
•·oi, que subiu ao Co,·coYaclo , que jantou no 
Slrnlaré, que apanhou conchinhas na p•·aia da 
Copacabana. - dcscJ•e,·cndo tudo isso pm·a 
rnc ntcttet• inveja! ÜJ~a, c11 não LCJ•Ci inveja, 
po•·quc tambcm já vi tudo isso, c já passeei 
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em todos esses logal'('s, - concluiu Paulo, 
com um leve sorriso de dcsdcm. 

Nova OI'dmn ele idéas, porém, perpassou
lhe prlo ccrcbi'O, conf'I·angendo-lhc o com
çãu. 

LemlJI'ou-sc da carta que lhe dcixára seu 
pai, ao pal'lir. D. Julia jit c1·a sabcclot·a com 
certeza do seu mau pi'Occclei' quanto aos 
estudos .. 

- ~:io, pensou quasi alcgi'C, mamãe não 
pódc csla1· z:lllg·ada commigo! Ella é tão boa! 
E demais, jl, I'Ccomecci a ser estudioso! 

As 7 h.oras pm·tinun pan• a csta(·iio. 
:\feia hom depois, bufando l'ttidosamcntc, 

como si estivesse cançnclo de cot'I'Ct' muitas 
lrg·uns scg·uidas, entrava na gat·c o ron•hoio 
do Rio. 

Paulo c Donalo, funutdo po1· cnli'C a mul
licláo, COl'I'Cl'am p:ll'a o l'ag·ão, ele éuja janclla, 
Luizinha, sorrindo contente, lhes dizia adeus 
com as duas mãos. 
· Paulo pt·ccipitou-se log·o pal'tl onde eslava 
sua nLfic, conservando-se a clla ah1·açado lm·go 
tempo. 

- Quc1·ida mamãe! Quanto tempo! excla
tnava. 

Enti·clanto, o Dr. Silva Ramos c Yiclot·, 
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depois de ab•·açarem Paulo, Donato, tio José 
c o Sa•·g·cnlo Benedicto, mandavam conduzi •· 
as malas pam o carro, que os cspc•·ava, c 
para o qual se di•·ig·iram todos, indo Luizinha 
JlCla mão de l'aulo c Donalo. 

Exercidos de memoria. 

Cachocil·a Paulo Affo nso . 



PASTOS DO BRAZIL 

(3 DE MAIO) 

TERRA DE SONHOS 
EDUAHDO MACIL\.DO. 

Da noite vai cahindo o lugul)rc sudal'iü 
sob1'C as vagas do ma1· ... 

Saudoso, solitario, 
Cabt·al estende a vista além, pelo horisonte, 
huscando adivinha•· as linhas de algum monte, 
as sombras de um rochedo: ou de uma ilhota ao menos. 

1\las, elle nada v~ .. 

O mal' e o céu, serenos, 
enchem-lhe todo o olhar : sómente mar c céu 
Lcm deante de si, envolvidos no véu 
de sombras da saudade .. : 
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A marinhagem rude 
procura, na canç.fto que o sofl'rimento illude, 
o doce recorda~· da l )alL'ia lão distante, 
tão hella e tão gentil!. .. 

E a náu vai por deai-a te 
cortando o salsa az.ul, trancrtLillo e magcstoso! 

Desdobra-se o s ilencio, immenso e pavo1'0SO~ 
da no ite estrellejada e cheia de lua1· .. 
Tudo é socego ... o céu é azul e é calmo o mal'. 

Cabral succumbc ao tédio c ao labutar elo dia. 
Entrega-se ao cansaço, c, baJdo de energia, 
pouco a pouco adormece, e, adormecendo, sonha .. 

Avista, 1uuito ao longe, uma terra J·isouha, 
encantado paiz de fadas e de Oores, 
onde a natm·a é' grande e as aves têm mil côres; 
onde resplende o sol ardente, sem egual, 
como si fót·a um olha1' satanico, iufernal, 
aberto no infi11ito para iuccndiar o mundo ... 
onde o valle é doçura; onde o a.'bysmo é profundo; 
onde ha rios cauclaes e cachoeiras grandes, 
e os montes sào de allul'a a ultrapassai' os Aneles ... 
onde, cavando a tet·t·a .. . oh l se encontra thesonro 
so])crho, colossal, que vale mais que o om·o; 
onde o luar é meigo, e rósea a madrugada, 
c o Cruzeiro do SuJ, na ahóbocla celeste, 
parece abençoar a patria dos eleitos. 

Os róseos tous da aurorR, esmaiados, desfeitos . .. 
sumil'am-se ele ,·ez. 
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O sol já transpuzcm 
os um])l'aes do oriente; c o maJ· , como uma fét·a, 
levanta-se altaneh·o em cúleta de espum.a ... 
lia nelle um quê de exlt'llllho ... 

7' 

,\ ~ ondns, uma a uma, 
Quebram-se junto á núu .. 

Ouve-se um gl'ilo ; 
- Terra ! Terra ! 

E Cab,•al, olhHl' auenl.o e fito, 
descobre, no horisonlc, a let•J•a qne clle vira 
na vespera, a. sonha•···· 

Exercidos de memoria. 

Descobrimento do Brazil - Cabral :wislando 
o No"Je Pasd1o<11. (Quadro de Aurelio de Figuril'<'dO). 

5. 



O LIMOEIRO DE TIO JOSÉ 

lia poucos dias, l'aulo , a Lua escola sahiu 
festivamente a plantar· arvores , num cnthu
siasmo digno de lodos os elog·ios. 

O vosso espir·ilo de crcanças, por·ém , não 
compr·chende ainda muito bem, como não 
pódc mesmo cornpl'Chcnder, o pr'ofundo al
cance d~ssa solennidade. Mas, si de vez em 

·quando tu dcdicar'cs alg·uns instantes a con
versar com as plaHLas, em pouco tempo 
ccrtificar-te-tLs qtuio gcnlis e generosas cllas 
silo par~a con1nosco, e quão t'llil ú o plantio 
das arvores. 

H.cscrvci par'a hoje unn dessas palcstr·as 
com o meu qucr'iclo limoeiro. ·chama o Victor, 
o Donato e a Luiziuha, c Yrunos Lodos passar' 
uma meia hora inslr'ucliva, _em YisiLa á gloria 
incliscutivel do meu ponuu. 
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Instantes depois estavam todos sentados á 
sombra do florido limoeiro. 

Tio J osé começou: 
Não estão a sentil· todo um mundo ele cfllu

vios suaves c agradaveis? Pois é desta minlta 
quet·ida arvore ! 

Eu gosto deste lillloeiro pot·que c uma at'

\ '01'0 formosa, elegante, rica de viela c ele aro
mas. 

Ct·esceu lentamente, mas o seu viço c te
naz. As folhas siío sempre vet'cles, t'cuovando
se pouco a pouco sem tcmet· os rigores do 
inVCI'llO OU do YCI'ti.O! 

Vive scmpt•c vct·dc, como uma eterna espc
t'<Utç·a, rescenclcndo ela raiz aos f't·uctos. 

'l\tdo nellc c pel'f'mne : a tlôr, a folha, o 
t't·ucto , cujo sumnw é o mais agradavel dos 
acidos elo mundo vegetal ! 

O limão póclc parecet· uma cousa ele luxo , 
po t· Diio. ser ele consumo i.ndispcnsavcl , e sob 
cct·tos }JOntos de vista, assim é cllcctiva
lllcutc; mas cruem viajou pqr paizcs quentes, 
c não g·osou a clclicia de so l'vc r· unta liJno
nada , sabe, por cxperiencia. propria, o pt•azcr 
de qttc foi pri~·ado! 

Eu amo o limocim, por oulro mot.ii"O 
ainda: amo-o, pot·que c uma das raras plan-
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tas que está sempre florida, como si vivesse · 
continuamente alegre, mtm etct·no soniso, a 
olferecer ao homem os seus ve1·des ou madu
l'Os fl·uctosl Não se ~x.haut·c nunca; ao con

trario das outras aJ'VOJ'cs, cp.1e só florescem e 
fi·uctiflcam uma vez por anno, clle é sempre 
moço c vive sempre vestido de gala! AI'\· ore 
bem dita, que se assemelha aos poucos homens 
privilegiados, que só clescançam por mu
darem de forma de trabalho ! Quando 

·concluem um labor,ja nos ramos traze1n cen
tenas de fruetos, conjunctamenle com milha
rer de flores que prenunciruu mais [i·uctos fu
turos. 

Ah! meus Glhos, si uo dia em. que nasci, me 
perguntasse o Pad1·e Eterno a que planta me 
quereria ett par·ccer, eu lhe J'esponderia sem 
hesitai' : - Padre, fazci-me semelh;mte ao li
moeiro! 

Infeliz do homem que não tem em sua alma 
mais do que uma flô1' 1 que produz um unicu 
f1·ueto! Pobre do homem que só lloresce na 
primavera e que só dá fJ'uctos no outono' . 
Esse é uma metade, menos ainda, . é uma pe
quenina fracção de homem! 

As acçõcs c as obt•as humanas são como 
os f rue tos de mna arvore I 
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Devem ser prcpa.·adas long·amcnlc, com 
amO I' e carinho, e com aquella mesma lenta 
preparação que, nos vcg·et.aes , se chama cul
tivo, c, no home1n, educação! 

Do mesmo modo que uma scmcHtc germina 
e se transforma em uma planta capa~ de pro
duzir llores e fructos; do mesmo modo uma 
crcança dcbil, inconsciente, c muda, eleve 
tl'ansl'ormal·-sc em mn homem , capaz de tra
balhar c de produzi!' paPa si e para os outros. 

Tu, l,aulo, Lu principalmente, estás já na 
cclacle em que dentro ele Lua alma começam 
de desabrochar os primeiros botões , a que 
logo succcclcrão olorosas flores , e conllo que, 
mais tarde , saborosos ii·uctos. 

As flores são as promessas dos lh10tos, 
como os p1'ojectos são as esperanças das 
obms! 

Não temas fazer muitos projc<:tos. 
É verdade que homens ha que vivem uma 

vida inteira a fo1·mular P''ojectos : são como 
a clhalia c a hortensia, que apenas dão llm·es. 

Mas, o homem intcllig·cnte, o homem com
pleto deve tcl-os scmpl'C em quantidade, e 
dar a cada um dellcs a cssencia do seu pen
samento c o amo1' do seu coração! 

Tambcm, nas planlas, nem todas as nores 
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se tmns formam em 1hwt os; c dcst c mesmo 
limocit•o eis ahi muitas c muilas espalhadas 
110 chão, sem Lct·cm nada produzido nos ra
lHOS. l\1as, ainda assim, fizeram já alguma 
cousa, porque já dcnm1 o pCJ•['umc de suas 
pclalas, O <fUa[ COI'l'CSpondc, na vida hwnana, 
it suave poesia da esperança! 

Todo o projecto de lraballw futuro é como 
a flõ•· na plmüa; flOr por sua hcllcza c por· 
suas pt·omessas. 

Deve nascer· cn1 u1na hol'a de sol, c mn 
outm hom de sol abri•· c perfumar sua co
rolla, aos afag·os do ai' c da Juz. E o ar e a 
hlZ, qnc cloUJ•am os nossos projcclos, são 
como a cspc•·ança de que á flót· sacccdcrá o 
l'ructo . 

.Nilo ha cspcnmça, sem Lcmm·, assim ~omo 
não lta flót' sem o natural sobrcsallo de que 
a cor·ólla lllUJ'Chc c feneça antes de lcmpo. A 
ancia agTadavct da espera faz oscilm·cln as 
tló•·cs na haste c os p•·ojcctos na ar·voo·e da 
vida, cmquanto o nosso olhar se pl'az conso
lado fiLando-se nos fl'llctos já sazonados ! 

Assim como o limoeil'o, ainda quo sompt·c 
fecundo, dá mais flõrcs na primavera, lam
bem nós, na primavera da vida, isto é, na 
nossa juventude, devemos ter mais p•·ojec-
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tos. e Laes crue nos centupliquem a consciencia 
do nossó valor· c do nosso poder·. Mas, como 
o limocir·o , devemos continum· a produzir 
flcwcs c fructos no estio ela nossa vir·ilidadc e 
no outono da nossa clecr·epituclc, c, ao mor
r·er·. devemos conscr·var ainda algumas flores r 

Xós somos folhas c ramos, que se dcs
pr·cndcm da gTandc ar·vor·c da Humanidade, e 
mor·,·cm. Mas a planta-mãe não mor·r·c, por·
quc se vinculou JWOfundamente no solo da 
viela universal , c clc,·a allancir·a a sua folha
g·cm ao céu, de onde desce a viela sobre a 
ICtTa !. 

-Mas, titio , <'xclamou o Victor, o senhor· 
não parece urn n1ar·inhciro, 1nas si1n un1 
poeta! 

- E pontuc n:io havia ele ser· Lambem 
poeta? A poesia n:io é privilegio de ning·uern. 
Esses, que escr·cvrm c publicam em r·imas 
us seus sonhos c as SLLas esperanças, as suas 
lt•iste zas e as suas nlcgTias, são os pontificcs. 
os sacerdotes maximos da poesia, - bal
sarno l.ão salutar· ao coração humano. Nós 
oulr·os somos os seus modestos pi'Osclytos. 
i\Tas lodos , ou eada ruu ele nós tem 
muita poesia no cor•aç<io. E si não tiver·, de
vcr·á tel-a. Todo o homem precisa ele ser 
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opct•at·io e poeta ao mcsn1o tempo : _opcnu·io 
para gTangcal' o pão qtwticliano. c poeta ptu·a 
sorve!' 11a laça da vida o ncctat· do idealismo 
c do senti mcn to. 

Exercicios de memoria. 

O balão diJ•igi,·c ! de !;untos IJuutonl. 



BOA PEÇA 

· -Boa peça, sim senhor! exclamava o sai'
g·cJJt o Benedicto, dando un1a goslosa J'isada, 
c enlmnclo na sala ele jantai'. 

- Que boa pilhci·ia foi essa C[Ul' lhe deu 
tanto i1o gólo, Sargenlo? perguntou VicLOJ', 

que estava sentado na cadeira de balanço,. a 
lei' a poesia .1 ~cnda dos bois, que ellc muito 
apreciava. 

- Pois você mio ha ele CI'êf, Victor? O 
dcmonio daquclle Carlos não acaba de pi'e
g·ar tuna boa peça ao seu advog·aclo? I'Cspon

dcu o SargcJltO dando nova g·m·g·alhada. 
- !\las, que foi? 
- Pois o Carlos, aquelle negrinho encle-

IIlOninhado, ha cousa ele uns LI'CS mczes · 
pi'OCUI'Ou o DI'. Sanches para de[enclel-o no 
j1ÍI'Y de uma accusação que sobi'e clle pe-
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sava. Dizia-se victima de perseguições, c 
que andava f'omgido com medo ele SCI' 

pt'eso. Que isso, po1·ém, não podia conlihual' 
assim, pois que })l'ecisava de sua liberdade 
para poder gTmhlll' a viela. E tanta causa 
disse, que afinal commovcu o advogado. 

- !\[as, vocé está m esmo innocenlc, rapaz? 
perguntou-lhe este. 

- Ollte, sen doutor, jui'O po1' esta cruz. E 
pondo o dedo indicador da mão direita solll'e 
o da esquerda, fez uma cruz, que beijou. 

-Bem; mas voc<l ja foi pl'ommciado pelo 
Juiz? 

- Dissct•ám-mc f[UC jú, sim senhor. 
- Ent:io é preciso que vá entt·cgai'-so ;, 

prisão, afim de compat·ecer' ao ju1'y . Eu lit 
o dcf'cnclerei. !\[as, e'spere tome estes cinco 
mil réis, c vá leval-os it reprtl'tição policial de 
objéctos achados, e dig-a C[UC voc<l os achou 
na rua, mas ·con1o repug·na a sua conscicn
cia o ficar· com dinhcii'O alheio, deseja que 
sC'_ja restitnida a quem o perdeu. Entendeu? 

- - Sim, senhor. 
- Exija, poPém , um recibo, c ll·aga-m'o 

·aqui. Depois, você it'á cntrcgat·-sc á p1•isiío. 
- Sim, senhor. 
01·a, o julgamento do Cal'los foi honlcm, 
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eonLinnou o Sn,·g-enlo; o cll'. Sanchcs, com a 
eloqucncia que a convic-ção proclm, defendeu
lhe a causa com Lodo o calor. Em sua opi
uião, o moleque era uma boa pessoa, accu
sado cahunniosmnrntc, e viclin1a de algu1n 
inünig·o occullo. 

O 1'én, clizia ellc , é um homem hon,.aclis
simo , c conL1'a Loda a justiça se acha ante 
YÓs, sentado neste banquinho infamante dos 
veJ·dadcims c1·iminosos. áh! Como traduzi1· 
os sorfl·imentos por que passa neste instante 
o seu fo1·moso co,.ação! Quereis, scnh01·es, 
que vos demonsLJ'c a sua innoccncia? Podeis 
vcl'ifical-o po,. es te documento, pPocedentc de 
uma repartição policial, que prova que este 
homem, accusado de haver commcttido um 
roubo , levou sua honradez, seu esel'upulo de 
conscicncia, ao ponto ele entregai' ás autol'i
dacles trma no la de c inco mil1·éis, que encon
trou na J'Ua. E consta, senhores, que quando 
cllc isso fazia, estava a mor·rcr· de fome! Não 
é isto sublime! 11 

Sensação no audiLoJ·io. 

Os propl'iosjumdos contemplam com certa 
c·moção o homem admi.ravel que eslava sen
tado no banco elos réus. 
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O presidente do Tribunal perg-untott então 
ao Dr. Sanches : 

-V. Ex. possúc esse documento a que se 
rcf'e•·e? 

- Eil-o aqui, cxch.tnUl o a(l\·ogado ll·iunl
phanLc, cnh'egando o recibo, que ti•·ou dn 
sua carteira. 

Depois de lel-o e examinai-o. o PPesiclcnte 
declara: 

- Jt a pum verdade ; o que ha apenas é 
uru c•·r·o de cil'r·a; o accLrsado achou na rua 
un~a nota de dons n1il réis c niio de cinco, 
como al'fimm o illuslt'e advogado ela ddcza. 

O Dr. Sanches, nltudiclo c boqttiabcrto, 
balbnciou: 

- Dous mil •·éis? \'ão, sonho•· P•·csidenlc: 
cinco mil réis é que f'oi! 

- Del culpe-me Y. Ex., mas aqui estit de
clarado bem nitidamente : clous mil réis. 

O Dr. Sanehcs aCL'cciitou Cjlll' o móndo 
esc1n'cccra c lhe anch.n·a em Lorno, e guanlou 
silencio, e1nquanlo lançava urn olhar - n1as 
qtLe olhm'! ao homem honeslissimo. 

l'íão obstante, pouclc mais o cleYCt' l"'ofls
sional que. a indig·nação, c fazendo 11111 es
forço exclamou : 

- Pois sejmn dons mil•·éis em vez de cinco ! 
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I~ um cng·ano meu, sem importaneia !· ]\[as, 
por· isso, deixa ele ser menos merilorio o seu . 
aclo? 

O Cados, entretanto, com um vago e in
noccnlc SOI'I'iso nos Jabios, pc1·manccia sct'CJIO 
c impcrtlll·bavel. 

O Tribunal absolveu-o por unanimidade, 
c o D1'. Sanchcs niio leve a satisfacúo de ve1· 
conclemnado o homem qt1e zombou da sua 
bondade. 

O YicLOl' lambem achou gTaça na pilheria, 
mas achou que tanto o advogado, como o 
Carlos ltaviam pl·ocedido muito inconccta
mcnlc. 



A VENDA DOS BOIS 

GoNç:ALVES C nESPO . 

O velho cntrára tri :sle : 
... Ao pê, juncto do la •·, 

estava a companheil·a, ubso•·ta, a mediL:'l•· ... 

- Mulher, a fé pc1·di ~ !'alei a toda a gente 
e ninguem m e valeu! ~ 

E cUa, com vor. t.remcnlc : 
- Dize-me, e o b•·azilc-iro? 

- ~sse foi o primeiro. 
Bati, f"ui ter com cllc á sala de janta•·, 
cxplicruei-lhe a que vinha ... Eut•·ou a g•·accja •· : 
" Com CfllC então vocC quet•livrar o seu •·apaz? ... 

u Vizinho~ tào mal faz ! 
" Deixe-me ir cad a qual á sua sorte e ao seu ücslino! 
" Seu filho é um mocctão ' 'a lente e muito digno 
cc de sc•·vir o paiz ... 

E descascava um fruc lo ... 

Desatei a chora•· ... 
- ,, Homclll 1 não sej a bruto! 

cc A farda não é mo•·tc 
E disse mais c mais 
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co usas de quem não sabe a dôr de uns tristes pais 1 
E emquanto o velho punha a vista lacrimosa 
nos brazidos, a voz da mãe af11icla e anciosa, 
peTgWllOU: 

-E o pri01·? 
_:__ Negou, negou tambem! 

A angustiada mãe 
rclol'cia o avental com mão rehril, ardente. 

No silencio da noutc e11tão, distinctamente, 
um prorundo mugido, 
triste como um gernido, 

longo e longo chorou no lugubre aposento ... 

Entreolharam-se os dous ... 
Nisto acóde á mulher um extranho pensamento : 

- Temos ainda os bois! 
Vendamol-os ... 

E ria .. O entristecido olhar 
do velho lavrador de Iagrimas nublou-se. 

E entrou a suspirar : 
-Uns pobres animaes, a quem só mingua a rala 

.. para serem christãos I Parece que me estala 
no peito o coraçào ... Vender os in('elizes !. .. 
Pois seja assim, mulhet· : farei o que lu dizes . .. 

ll 

Vinha rompendo a aurora, 
risonha, vü·ginal, feliz como um noivado! 
Das aves, á compila, o tremulo trinado 

85 
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cnl1'e as balsas gorg·eava. Era em descu.nço u. nó1·a. 
No cmlanto, o lavrado,·, Lremcnle e vacillantc, 
como um ladL·ão uocturno, ou como um namm·ado, 
abl'iu, de par em par, as portas do cw·Pal. 

Subi to, nesse instante, 
volveram para a entrada os bois o olhat· leal, 

bondoso, humano, r,•anco. 

Que festiva a.legda 
o frequente meucaL' das caudas Lt•aduzia, 
I'CSV alando em seu forte c musculoso flanco! 

O velho, antigamente, 
tinha sempre, ao cheg:ll', uma palavra amiga, 

um diclo, uma cantiga, . 
a que sempre um mugido alegt·c respondia .. 
Mas, nattuclla manhã, silenciosamente, 

fatal corno o dever, 
o velho 1bi buscat· a um canto uma corl'eia, 

e lanç-ou-a, a trem<'r, 
dos anafados bois ás pontas recun'adas ... 

E sahiram os tre.s. 
Nos coucaYOS da aldeia, 

choviam as cançc1es das aves namontdas. 

lll 

No caes, ha o moirejar das faba·icasl ruidosol 
feroz e discordante : 

Juncta-se á voz humana o arfar estrepitante 
dos valentes pulmões das machinas inglczas. 
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Em noyellos, aucioso, 
golpham as chaminés o denso c escu r·o fumo, 

que ascende e toma o t'WllO 

do vasto e clal'o az.ul, vazio de Ldstezas ... 

Como um cet<'u~co ingente, euca•·voado e Ceio, 
um euol'll1c vapo•· 
de outros avulta em meio. 

Em seu largo convez a marinhagem canta, 
c, THl faina febril, as ancoras levanta. 

Naquella espessa nau, um velho, um. lavrador, 
entre a. faina do caes, fita o dolente olhar. 

1~ que alli dentro vão os bois, o seu amor ... 
E áquella magoa intensa 
e inenarrave1 dor, 

responde a dcscuidosa e gélida indtflcrença 
dos Homens, e dos Céus c do pi'Ot'und·o Mar. 



REFLEXÕES 

Quando é que o meu espírito ltaYia de ima
tl'i nnl' que, a proposilo de um Jllii'O nada -
um simp lrs ll'aço a lapis feito na pnecde da 
escola, lei'ÍaJllOS de OLLVi l' lUllU li ção tflO bcllt\ 
conto a ele hoje! 

A h! os mcsL•·cs elevem LCI' mt~ila obse•·va
ção paea poelee assim, de improviso, de lllll 
facto que a nós passaria sempre clcspcrce
biclo, miuistr<H' eonsellws Lão uleis. 

Eut de n1ilu, api~cndi hoje, a lé1n do 1nais, 
cousas que, m11 gc1'al, se considct'<Un insigui
flcmlles , mas que cnee1Tam ve•·dadciras lições 
de moral! 

Que é, na vcrelacic , um risco f'eilu a lapis 
em uma parede? 

Pois, esse facto, como soube hoje pela voz 
do mestre, é de mui la pondc•·ação. 
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O caso passou-.se assim, contin11ou Paulo, 
paicslranclo com sua mãe; um alumno, quem 
quer que l'osse, po1' espirilo de maldade ou 
não, ao sahirmos hontem da aula, riscou a 
parede elo conedo1'. 

Só hoje é que isso foi notado. 
Antes ele começar a aula, o p1·oJ'esso1' , dil'i

g'indo-se ú classe, perg·untou : 
- Qual de YocCs jU viu unul lesma? T'odos, 

com certeza; c Cl'cio cp1c todos tambem ja 
scntinm1 a 1úesrna repugnancia que eu sinto 
cada vez que vejo esse nojento mollusco. 

Pois bem, não é P''cciso que se aviste o ani
mal, para saber-se por onde ellc passa, não c 
vel'clade? É que após si vai deixando um 
tl'aço, un1 risco carrcg·ado e largo, PI'Oduzido 
poP nm liquido viscoso que elle exsuda elo 
COI'pO. 

Basta a vista1·-se esse risco pelos muros 
ou no chão, pam que immedialamcnte se 
affirme, com toda a segurança : 

- PoP aqu.i andou uma lesma! 
Meus filhos, eu me referi a esse facto, ape

nas para lcmbrm'-lhes a que compm·açõcs 
cstú sujeita u1na pessoa que ande a risca1· 
paPecles c a traçm' ncllas figuras e palavn1s 
inconvenientes. 
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Um homem St'l'io, educado , ao aYislar uma 
parede assim maculada, involuntarüuncnlc 
compat·a a alma elo autor daquillo a uma 
lcsnUt! 

E qnasi nunca cr.-·a nessa C'Olllpar·açüo. 
EffcctiYamcnte, uma crcrmça de bons scnl i

mentos, que Lenha a ttlmn pura e nobre o co
raçiío, jámais commctterá lacs gt·osscrias. 

Só o fazem aquellas que, pct·clôcm-mc :t 

qual~ficaçií.o, possuem uma alma scmclhan.le 
á da lesma, c a prova é que, como o ilot-ri
vcl anintal, vai deixando a n1arca Ua sua 
passag·cn1. 

- E que fez o alumno que t•iscou a pa
t•cdc, ao ou vil' as palavt·as do professor? pct·
guntou D". Julia. 

- O que qualc[UCt' um de nós fat•ia lam
bem. mmn;k; lcvttnlou-sc c pediu-lhe muitas 
desculpas , dizendo que não fizcm o risco pt·o
positalmcnlc; que estava com o lapis :na m:io, 
c ao adcautar·-sc r·apidaJuentc pw·a Rlcançar o 
seu com.panhciro de fila, inadvet•liclanlC'nte 
resvalou a sua ponta na pai'Cclc. 

-Ouviste bern o qtLC disse o mcstt·c, uiío, 
Paulo? Ag<H'a vé si C[LLe1•es que lambem le 
chamem alma de lesma .. 

-Isso nunca, p::~amãc. 



O LIVRO 

Temos tanta. luz nos olhos 
c n' alma tanta poeira! 
A jgnorancia é cegueim 
que nüo empunha bordão: 
- men(üga, que nada pctlc, 
''n.gando na cscuridade, 
ao serviço da vontade 
tem garras em ,-ez de mão. 

Deixai ao povo o seu trapo, 
cUe po1· mais não anccia; 
mas, no menos, dai-lhe a idéa 
que lhe sil'va de pharoJ; 
desvendai to{las as almas, 
pois Deus, para esclarecei-as, 
encheu a noilc de eslrellas, 
c encheu o dia de sol. 

Quem tem, como nós, as c'rôas 
melhores da ''alentia, 
núo ha de colher um dia 

~ 

~r~ as glorias do A·B-C? 

---==~~"i,. ~~~.!}!~~..,, 
-?'{'\' ....,,~ (;. • 
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Dóe-nos OLtYÍI' como o povo 
diz , com jactaucia illusol'in, 
que tem seu nome na hisloda, 
quando cllc a l1i s toda não IC. 

Corno ha de enl e ude z· o po,·o 
seus dc,·cres, seus dil·eilos, 
si lhe nfto dais os precei tos 
da ca•'la do B-A, Bá'? 
O povo ccg·o tacteja, 
mas , s i Cl.Ll <" I'Cis que ellc enxergue, 
entrcgni·o a Guttembcrg, 
c o p0\'0 tudo '\'Crá. 

Fazci b•·ot.a•· as escolas, 
- como Dons semeia as fon trs, -
entre os vulles, sobl'c os montes: 
haja um mcs l!·c em cada lar. 
Seja a insLL·ucção para o povo 
como lor·r·cntc abuntlantr, 
pm·quc é sempre fecundante 
a inundação desse ma.1·. ' ~~~ 

\ O lin·o! Dai-no-lo, dc=Li - no-lo , 
ü1cla que seja de esmoi<~ : 

M~ maior que o mercado, R escola 
;~~~~ abramos :í. multi(lão. 

Sabendo que a ignorancia 
é a nossa maior desgraç·a, 
dai-nos o li n-o de g•·a1:a, 
embora Ycndais o pào . 

.. ,"~·-=~~~---~-~~!'~~V«. 
'1\~ ~\~ 
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Vêdc : os códigos c a bi.blia 
ahl 'stão sem que o povo os ''Cja. 
A escola 6 a porla da jgreja, 
só a jnstr ucçiio mos.tra Deus. 
O homem que lê, meclita, 
a aJma que pensa :se eleva, 
c lá , onde finda a treva, 
é que começam os réus. 

VrcTonrAxo PA!.IIAJU.:s 

Exen:icios de memoria. 

A escola no llospicio dos Alienados do Hio de Janeii'O 
(PaYilhiio Uou•·ncYille). 

g3 



PASTOS DO BR_AZIL 

13 DE MAIO 

Quando surgiu na aurora o luminoso raio, 
que deu a libet•dadc :1 toclos os escravos; 

quando, a tt·cze de Maio, 
brilhou o novo sol de seus malizes flavos, 

um h~·mno Ulldaz, viril, 
•·ompeu da ·multidflo, c musicn~ c flõ•·cs, 

· e vivas, c louvores, 
cantavam sem ccs.sat· as glm·jas do l3razil. 

No meio da floresta, ao la<:lo do caminho, 
que vai d;u· ú cidade, 

mo•·ava um pobl'C preto, um m isct·o vellünho, 
cu rntdo ao peso atl·oz: de sua longa cdade. 
Vivia Lriste alli, sem sombt•a de esperanças, 
sósinho, sem amor, sem ter um peito amigo, 

sem J' isos, scn1 creanças, 
- unt nauf"rago da SOTLC, um l1'opcgo mendigo 
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Quando stu·giu na au•·o•·a o lumin_oso rn.io, 
que deu a libcl'dade a todos os escravos, 

o miset·o velhinho, 
u pária da fo t·tun.a, o tropcgo mend igo, 
~ahiu de sua choça, ahandon_ou o abrigo, 
o tecto enuegrecido, c {'oi pelo caminho 

da JH'Oxima cidade, 
andando sem para•·, andando na ancied<lde 
de quem que1· alcan~·ar um fito desejado. 
Chegou, chegou cmfim1 arfante e alquebrado. 

No larg-o da matriz o,.; a•·cos e as hanclcil'as 
uo puL'O céu de anil fulgiam multicores, 

c musica e flores 
eanlavarn sem cessa•· a s glOL·_ias brazileieas ; 

c o misero veUtinho, 
o pál'ia da fortuna , o lropcgo mendigo, 
sem risos, sem amot·, sem ter um peito amigo, 
o pobre abandonado ti beira do caminho, 
raze1Jdo ing-ente cs f'orço, alevantou-se hcroico : 
daquellc coração vencido peJa idade, 

senil, descrente, estoico, 
pa1·Liu com emoção um viva á liberdade! 

g5 



O CODlGO 

-Não comprehcndo bem : 
cu sou o possuidOJ' 

de uma joia quaJquC'l' preciosa, de vaJor, 
c J'Ollham-m'a ... 

O gatnn.o encontl'n. um joalhei ro , 
um judeu colossal, desses que, pOJ' di:nheii'O, 
vcnclet·iam a horu·a a algucm ... s i ainda a liYcsscm ... 
D{l·lhc , quasi dr graça, a joht. 

Assim pudessem 
LCL' aquellcs Jadrões, tacitamente socios, 
novas occaSiôcs pam túo bons ncgocios! 

Mas , dessa L1·ansacç~lo nlguem me dá noticia. 
Vou1 cnttto, rccJ.amat· o auxilio da policia 
contra aqueJla cxlorsáo. 

E lia, que Jt<i.O recua 
ante o que é justo, f'az que se me reslitua 
aquillo qu e era me u. Lança ao jndeu as unlms, 
es1niuç._'l, csqtlad,·iniJa, inqujrc lestemw1has, 
c, como que m explol'a tun roubo, jncm·t•c em C1·imc, 
mcuc-os na Detenção. O codigo os cOildcmna. 
N nda mais na tm·al. 

Põe isto em evidencia, 
que , pe1·anle a Jusliça, ou pera11LC a Consciencia 1 

o rou])O nã.o será jamais qua!Hicado 



O CO DIGO 

propl'iedade h•gal sinilo do espoliado, 
que póde, a qualquer lcmpo, hUvcl-o so iJ a u1 ão. 

A lei qu e~Jccltu·ou- cumplice do laciJ·ào, -
aqrtell e qu e s e f'cz pat•ticip e do crime, 
deu-lhe uma pat·Lc nel lc; e, si ao ladrüo oppl'itn e 
a falta commcttida, ao out•·o, em t•esLi ltado, 
toca a parte moral llo facto condemnado, 

07 

rrue passa, ante a jusliça, inlaclo e mons truoso, 
das mãos de um criminoso á s de outro criminoso ... 

•*• 
Ora , lodo o africano escrm·o teve, outr'ora, 
uma joia Lambem - a Liberdade- c fór·a •·oubudo 
por um vil pintta, um salteador! 

- Eis como o ncgt·o teve o pl'i.mc iro senhor.' 

Depois, es te o \·endeu. a um otüro , como um cão; 
es te ouLro o revendeu n cs lotes d e um leHüo, 
SCIUj)rC aurerindo lucro aquelle que O comprav a . 
E como quem neste inf~1.me c vil commcrcio en trava 
ia tomru1do gosto ~á excelsa lad t·oeira, -
camirthaudo dt .. mão em mão, de feira. em reira, 
a seu aclual senhor o ncgt·o emfim chegou .. 

:\
1o em tanto, a mesma lei que, ha. pouco , co ndemno u 

o compr·ac..lo,· da joia, a mesma le i auslúra, 
l'az-se cumplice agora, e já nüo é severa 
para o homem que rouba a liberdade a um homem ! 

Tudo que o infeliz produz)' outros conson1cm: 
e aq uelle, a quem se usu1·pa a acl ivid ade c a vida , 
passa d e possuidor a SC I' cousa possuida! 

IIYPI'OLlTO n ,\ Su.,·~· 



TRABALHO E VONTADE 

'_Paulo, quando ha pouco tempo, em vir
tude de uma merecida reprimenda de teu pai, 
tu me pmcurasLe para me p edir conselhos 
sobre a tua futur'a norma de v ida, na mesma 
occasii\o me veiu ás mãos, lambras-te? uma 
cw·La de um antig·o protegido meu, convi
dando-me para passar a lguns dias na sua fa
zenda. 

Eu promctti ir c levar-te cornmigo. 
Poucos dias faliam para essa viagem. 
Antes, porém, de partirmos, desejo, Paulo, 

dizer-te algwna causa sobr·c o poder ela von
tade, aiJm ele que, ao observares Jorg'C C sua 
irmã Helena, possas ·razel-o já ele olhos bem 
abertos! 

A primeira condição para wn homem ad
quirir a vontade, é exercitai-a. 
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A segunda, é fiar-se em si mesmo. 
« Ajuda-te a Li mesmo, que ,a fortuna lc 

ajudará», diz o a(iag·io popLtlm·. 
Elleclivamcnte, o homem, á f<H·ça ele pcrsc

ver·ança, pócle, ser·vindo-sc embora elos meios 
mais limitados, u·inmphar elos mnilwes ob
staCLLlos. 

Ajuda-te, pois, a ti mesmo : não aguardes 
as acções dos outros em Leu proveito. 

Onde ha uma vontade, ha tambcm um 
caminho sempm fac i i de pcr·cor·r·er·. 

T1·abalha, csluda, persevera, c, sobretudo, 
obSCI'Va COIU ÍIÜCI'CSSC , COJ11 intcllig·cncia, pül'

(jllC na exper·icncia e no soffr·imenlo alheios 
é que ha todo um mundo de exemplos a 
apr·cnclcr·. 

J~ o trabalho que produz todas as riquezas, 
c qnc dá os verdadeiros g-osos da vida, c os 
vercladcir·os Lilulos U.e rwbr·cza. 

Qual sení. o homem mais nobr·c? Julgar·ás 
talvez qu.e é aquellc que her·da gmndcs r·i
quczas, nomes br·ilhanles, Li tu los sonor·os? 

Pois estar· ias er·r·aclo, si o j Ltlgasscs. 
O mais nobre é o honwm do traballro; é 

aquclle que, na almosphel'a al'denlc c sufl'o
canlc das officinas, no meio elo mido ensru·- · 
clecedor· elos mm·t.cllos, ou calcando nos cam-
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pos, sob a canicula, a rahiça do a1·ado, para 
retalhar o solo e fccundal-o, conL,·ibue para 
allgmentar o bem-estar dos seus semelhantes; 
- é o que serve á causa da liberdade; é o 
que mourcja pela felicidade humana; é o que 
iJ1vcnta; é o que, no dorso elos na ,·ios, cor
tando alterosas vagas, a!f'J·onltmdo tcnivcis 
tcmpcslaclcs, vai de mundo a mundo, no in
lercambio commercial, apertando, dess 'arte, 
os laços da f1·aternidadc universal! 

O poeta poz na boca de um opc1·ario estas 
palav1·as, di1·ig·iclas a u1n org-Ldhoso f1dalg·o, 
palav1·as que traduzem a conscicncia que clle 
sentia de sua força c de seu valo1' : 

Em cousas de gl'aodcza, 
Collega, dá-me a mão, tu vales o que cu valho! 
A Lua vem do Hei, c chama-se - Nob1·eza! 
A minha vem do Povo, e cluuna-se - Tral:falho! 

Palavras essas de uma verdade profunda. 
Todo o t1·abalho honra; todo o trabalho é, 

pan1 o que o' cxccltla, um meio ele aperfeiçoar
se ruorahnente, e um meio de cnolJI'cccr-sc. 

Quer gTosseiro ou delicado; quc1· se lenha 
callejaclas as milos no rude momcjar das 
officinas ou se escreva um poema com penna 
de ouro- o trabalho, comtanto que a con-
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scicncia approvc o que se executa, é •·espci
lavcl, é dig·no de sympalhia c de admiração, 
porque é scmpr·c urna f'onlc de pUI'Os g·osos do 
coração, po•·quc é scmp!'e uma pPomcssa de 
1·iqucza e ele pr·ospc1·idadc! 

Slephenson, o descobrido1· das locomoti
vas; ]~dison, o nwis f'ccundo inYentot~ das ap
plicaçõcs p1·aLicns da elcctricidaclc; o Bm·ão 
do Hio B•·anco, o i11Leg·raclo•· esl'o1·çndo do 
nosso solo, c orlli'OS e outr·os, subil'am das 
posições, algumas modcslissimas, com que 
iniciaram a sua viela de homens \'alidos, ás 
allul'as da celcbl·idndc, a g·olpes de trabalho, 
c pela tenacidade que possuimn . 

. A. vontade, Paulo, é o gTnnde Jnolot~, o 
ccllli'O de toda a nossa aclivid:•dc I'Cspon
savcl. 

Qtte1·cs dominar· a indolcncia que, de vez 
em quando, ainda de li se apossa? 

Procura aclqui 1'i1· uma YOlllaclc fi I' me. 
Qucfcs possuit~ 11n1a ·vontade fi1·rne? 
Tl'abalha, lé, estuda, que o leu L1·iumpho é 

CC!'[ O. 

O bscrnt, pois, q mmdo lú l'o•·es, o q Ltc l'cz 
Jorg·c, a podm· de vontade; c que as suas 
vicloeias te sir\'am de incentivo e de pode
roso exemplo á Lua acLividacle. 
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A Jlüssa classe não anda muilo feliz este 
anno. 

O outro dia roi a l'cprcilcnsão a pi'Oposito 
do risco feito na parcele. Hoje, o que se pas
sou foi Jnuito 1nais g·r·avc. 

As ro horas da manhã, quando nos acha
vamos no patco ele I'Ccrcio, á espera do toque 
de entrada, ouvimos dizer qtte o DirecLOl' 
eslava mag·oadissimo, porque sut])J'endcra 
uma cai'La anonyma insulluosa, dil'ig·ida por 
wn alwnno a outto, e gue nos ia passar urna 
SCVCI'a I'Cpl'Ü11CUcla. 

lsto nos impressionou a todos. 
Quando cnt1·ámos para a sala de aula, 

cslavamos conidos de vct·gonha : lá fóra o 
nas outras classes sabia-se o que nos ia acon
Leccl'. 

Mas, não obstante o que se dizia, não 
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p odiamos acrcdittu· que houvesse errt1·e os 
nossos collcg·as quem tivesse Lido a coragem 
de praticar Lã o feia acçiio! 

O professor fez a chamada. Ni'>O faltava 
ningucn1. O crintinoso, si é que existiu, 
csta\•a, pO!'lanto , presente. 

Olhavamos uns par·a os outros, espantados, 
a vêr si clcscobriamos alguem com aspecto 
ele culpado ... 

De repente ouviu-se g·irar a massaneta do 
trinco, c á po1·La slu·giu o rosto um tanto pa i
lido do DircclOI'. 

I louve um pequeno murmw·io ele ancic
dade, mas succedeu- lhc log·o o si lencio, um 
silencio quasi absoluto. 

Os nossos co1·ações batiam oppressos, 
curiosos }Jela tremenda verdade, mas ao 
mesmo tempo com receio de sabel-a. 

O DirccLOI' foi sentar-se ao lado do mcst1'C. 
Todos os olha1·es se fitaram nclle . Pela se

vc,·idadc do rosto adivinhava-se-lhe uma 
profunda contrariedade. 

Ell e Ícvantou os olhos que, por instantes, 
conservára abaixados, c aprumou-se na ca
deira. 

Apurámos os ouvidos para não perder ne
nhuma de suas palavr·as . 
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- Meus f1lhos, começo u c ll c, com voz que 
mal se ouvia, c L1·enntla de commoção; o 
povo, em sua p1·ol'unda sabcdoi·ia, diz que 
nuo ha nada quo possa encobi'ÍI' a Vcl·claclc, 
porque e lla é como o sol, a que wna JlllYCJlt 

pódc obsCUI'CCCI', mas nunca apag-a1·. Deu-se 
entre alumnos desta cla~se um facto dcvém~ 
lamcntavcl, c que vciu demonstrai' que ha 
enLI'C vocl'S um comçiío com. LonclcJlCias hem 
censuravc is. Quiz cas tiga 1· n11t dclicto, que 
dcsniorali~a csla escola, e para conscg·u i1· 
sabee quem o peaticou, intcl'I'Og·uei-os um a 
un1; 1uas lodos, sem cxccpçüo, tivcJ·:;un a 
nobreza ele n:l.o delatar um seu colleg·a. i\Iuito 
bem, meus filhos, e si o caso não tivesse a 
gravidade que cu lhe I'CConhcço, essa prova 
de dig·nidadc bastaria pan1 que cu o deixasse 
ficar esquecido. 

:\[as, como Dit·ccLor·, 1·e sponsavcl pela fot•
maçiio dos elevados sentimentos que elevem 
impulsiona~· o oOI·ação elos meus a lunm os, 
não posso deixai' sem mna censura o auLol' 
elo cloliclo. 

:Já sei quem o commcttcu. Niio lhe declino 
o H01ne, para o nflo cnvc J·g·onhar pcTantc os 
seus amig·os c co llcg·as. Elle, que mo oslit 
ouvindo, saiba, porém, que pt·al.icou unta 
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acção indigna e vil, pm·que o homem que se 
ulilisa de runa cru·ta aJlOHyma para insultar a 
quem quer que seja, é peior do que um 
covarde, pr·ocedc exaclamcnle como o ban
dido que , occulto na ctu·va de uma cs tmda, 
ataca traiçoeira c miscravelmenlc o incauto 
viand<Ultc! 

ALtcnda bem : a creança q uc assim procede, 
n iío póde nunca crescer um homem hoJuado! 

Com a ·cxperiencia da minha velhice cu 
aconselho a esse que se moslmu tão clcscari
cioso : « lttclc até vencer· e aniquillar· essa má 
hcna que lhe es tá a cr·cscer no cor-ação >>. 
Bem sei que 6 ainda mna creança; mas dia 
viz·á., estou ccr·lo , mn CJIIC, ao le1nbrm·-sc da 
sua menirücc, ha de córar· desta acçilo. Trate, 
pois; de não mais pmtical-a nunca. 

O Direclo r· levantou-se e sahiu, sem, 
por·ém, demonstrar a quem se linha dir· igido. 

;\Ias, nós q uc estavamos curiosos por desco
brir quem se m.ostriu·a tCto pcrvcr·so, desco
brünos logo o crilninoso. 

Fôra o 1\I:u·cos Rodrig-ues. 
Éra o unico que conservava os olhos 

baixos, c com o r esto de ma }Jall i dez que 
causava pena! 



A PARTIDA 

Chegár'a o ·dia apr•azado para a viag·cm á 
fazenda Bclla-Vis la. 

Dous dias a11Lcs, tio José, ao clcspachm· as 
malas , telcgmphúra a ·Jorge, pccliuclo con
clucç;io pm'a cinco pessoas, na eslaçiío de 
Sabaéma. 

Com elle ir·iam o Paulo, o Victor', o Do
nato, e o sempr·e alegre Sargento Benedicto. 

Ás '] hoPas da manhã tomaram o trem para 
.aquclla estação. 

Alli já os csper·ava um caboclo ele nome 
Amador, con1 cinco animaes tuTeados para 
montaria, e trcs hlu·ros com cangalhas, pa1'a 

conclLLzircm as malas. 
- Então, iremos lodos a cavallo? pcr·

gtullou Paulo a tio Jose. 
- Que rcmcclio, meu caro; o caminho 
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dizem que é aceidcntado, c é prel'crivel pereor
rel-o a cavallo. 

- Não tenha medo, nhô moço, disse o 
camarada; os animacs são muito mansinhos. 

As malas l'oram depressa collocadas nos 
btu·•·os, e achando-se jit todos montados, tio 
José ordenou a partida. 

O caminho, de terra vcnuelha, subia até 
um espigão, que tt·anspunha, e se cslcndia la 
muito ao longe, como uma cno•·mc scl'penle 
sinuosa, indo pct·der se em um capoci •·ão cer
rado, que fechava o hO!'isonte. 
-É longe ! exclamou Lio José , ao medir 

do alto elo cspig·ão a extensão elo caminho. 
~ Isso aincln. não é tudo! •·espondeu o 

Amador; do capocit·ão p'ra la, nós Lemos de 
camil\har quasi o dobro. 

De lado a lado elo caminho, avistavam-se 
pcqttenas lavoueas de ceeeaes, nas proximi
dades de casinholas bt•tmcas, de cujas chami
nés se desprcnclimn pcnnaehos ele fumaça! 

Pomares ele Jamnjeü·as, limoei•·os, ma:n
gueieas de um lado das modestas ha])iLações, 
c de OLLII'O o tenci•·o muito limpo , limitado 
por cc•·cas ele gttat•antan, em cujo recinto ca
cat·ej a vam dezenas ele gallinhas, dando uma 
nota alcg•·c a paisagem. 

?· 
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Oea, eis alll VicLOI', a imag·cm ela vida 
feliz. Alli não ha gTandes dcsillusõcs , pol'
quc tambemnão ha gnmdes ambições. Em
quanto a mulher cuida elos aJJazcres do hu·, 
o m.aeido, em companllia dos fillws mais ve
lhos, lá anda a semca1' a tena c a co! hcr os 
fruclos já sazonados da sua seám. O fc~jào, o 
arroz , o milho, a balaLa, a ntandioca, de que 
fazem üu·inha e ·pão, a canna de assucar, de 
qtte fazem a rapadura e o melado, a g·orelura, 
a carne, os tecidos ele suas roupas, fi a dos elo 
alg·oclào - tudo isso esses modestos lavrado
res peocluzcm no .pequenino mundo tão pcl'
fumado , quo Lhes é habitação. Para mim, 
nisso 6 qtw reside a fel icidadc humana! Ima
g·ina, Victor, continuou o Capitão José , que 
todo o solo ainda inculto do nosso Estado, 
ou antes, de todo o Brazil, fosse assim J'cta
lhado em pequenos lotes de lena e dados 
como ]Jremio. a · familias ele agTicultoJ'es, ou 
de quem quizcssc sel-o, que paiz rico, po
voado c feliz 11110 seria o nosso ! 

Tio José foi üücnompido pelo Sa,·gcnlo 
qu.e, tendo feito camaradagem cmu o caboclo, 
ia meio dcrreaclo no bucephalo, e, por gra
cejo, para fazer rir, cmltava com o seu grosso 
vozeirão : 
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Já vejo as altas palmeil'as 
Dos hosqtLcs da minha ter1·a 1 
l'..hl caboclo, cerra! cel"l'al 
Té chegar no meu serlúo I 

Teuho saudades das noutcs 
Que só goza o sertanejo ! 
H a bem tempo que não vejo 
Desafio no serão I 

Já sinto meu peito alegre, 
Mais {oi gado nestes ares ... 
Tudo isto é sertanejo .. 
Eh! tropeil·o, cc,•ra! cerNt! 
Té chega1' na minha LCI'ra, 
Que cu sú Yivo no sertúo! 

O caboelo SOI'I'i;, c, corno obedecendo no 
"':mlo do Snrg·cnlo, ap1·essaYa os btll'ros de 
car·g·a. 

la cahinclo a lal'clc, quando, ele um allo, 
avistaram a fazenda Bella Yisla, cujo nome 
se justificava pela verdadeira bclleza ela per
spectiva. 

Meia l10ra depois, alegremente acolhidos, 
dcseançavam á mesa da ceia f'umcg·anle, de
pois das doze h01'as ele viagem que tinhamos 
fcilo naquclle dia. 
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· Não obstante acharem-se com o cor·po elo
rido pela long-a jornada da yesper·a, ás 6 ho
ras da manlrã Pau lo , DonaLo c Victor já esLa
va.Jn levantados. 

Agt(çm·a-os a curiosidade de conhecer 
desde logo a linda propriedade de JOI'ge. 

Não se imporümdo com o frio, C[Ue fóra 
ben1 rigoroso nesse m ez de Junho, sahiram 
os Lt·cs, bem agasa llwclos nos sobretudos, a 
dar tun longo passeio pelas tenas da fazenda. 

Iarn acornpanhados de um caboclin ho 
muito vivo e inLellig·enLe, filho elo Amadoe, 
com. o qual , nessa facil e rapida intimidade 
en tr·c c•·canç.as, fizemm logo am izade, depois 
qu e ternlinaram a ceia na vespera. 

Joca era o nome clelle. 
Dona to , filho ele fazendeiro, pediu-lhe que 
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lhes 1noslrasse a CJ'eação da Bella-Vista, a 
qual, segundo dissera tio José, era a mais 
linda possivcl. 

Joca levou-os em primeiro logar ao pasto, 
onde, naquella oecasiiío, um cru11arada, de pé 

Um camu1·ada de pé sobre uma <:<u·roça ... 

sobre uma carToça, dava aos porcos a JHi
meir·n r·ação de allafn, porque, na Bclla-Visln, · 
era com nlfnfa que se alimentavnm os por·cos. 

Ficm·am mamvilhados ao vcraquellas deze
nas ele suinos, novos ainda, mas ja fazendo 
provei' a que peso aLLingiria.m, depois de 
cevados em chiqueii'Os especiacs. 
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Dal! i Jaca os conduziu pelo pasto grande 
da fazenda, onde o gado vaccum coslumava 
eslacionar pela manhã, para lamber o sal que 
ele Lcn1pos a tempos Jorge n1an.clava cspalhm·. 

Poucos exemplares alli estavam na occa-

Onde o gado \':lCC1llll cosluma\·a estacionar. 

swo, mas esses eran1 elo mais helio ty]JO da 
ràça hollandeza. 

- Onde é que estão os cavallos ele sella? 
perguntou Paulo, que era mais apaixonado 
poi' esses animacs. 

-Acompanhem-me, que ell jit lh'os mos
tro. 

E os quatro rapazinhos, dando uma grande 
volta, passaram por uma mag·nifica planta
ção ele algodão, onde, naquelle instante, 
trabalhava uma fmnilia ele colonos pretos, 
composta de quat1·o pessoas. 
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Ellçs cumprimentaram dclicadamcnlc os 
meninos. Na fazenda Bella-Vista era um pt'i
mot' a educação c a corLczia de todos os 
seus habitadores. 

De longe avistarmn a cavalhada. 
Paulo pediu pat'a se approximarem, porque 

ellc queria vér de pm·to os cavallos mais 
bonitos que havia na fazenda. 

Joca, como lilll g·c~llil cicerone que era, fez
lhe a vontade. 

Pouco depois os Lt'cs lwspcdezinhos extasia
vam-se ante dons bcllissimos animacs, de 
montaria reservada ele Jorge c Helena. 

Cançaclos da longa caminhada, e com muita 
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fome, rcgTessavam os quatro rapazinhos pa1·a 

O cavallo de Hclella 

O cavallo de Jorge . 

a casa senhorial da 
fazenda, quando deu 
vontade ao Victor de 
beber um copo de 
leite quente. 

Oestábulodas vae
cas não ficava 1nuito 
distante. 

Como eran1 mui-
tas as vaccas pa
ra mungir, pois 
fazia-se na Bel
la- Vista muito 
queijo e mantei
g·a, c•·a bcJn pos
sível que logras
sem alcançar 
ainda o perfu
mado Íeile das 
vaccas hollande-
zas. 

Joea levou-os, pois, para o estábulo. 
Foram felizes. 
Faltava ainda ordenhar a Formosa, assim 

c h amada por ser a mais beiJa vacca da 
fazenda, e a melhor productora de leite, 
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pois dava de 25 a 3o garrafas diar·iamcntc. 

Ú CSt:tlHI[O 

Saciado o seu appctite, regr;essaram, afinal, 
so q uatr·o menin os par·a casa, al cg r·cs, satis-

A vacca l· o morsa 

feitos moral c physicamente, com uma grande 



T t6 QUARTO LIVRO DE LEITURA 

admiração por aquelle moço ele vinte o poucos 
annos, tão intcllig·cnte, tão cheio do força ele 
vontade, tão Lrahalhaclor, C[UC transform:\.1·a 

Os ciies de Jorge. 

ltm cw·,·ascal, que tal Cl'a a Bclla-Vista, quando 
elle pa1·a lá foi, na mais linc!'a e procluclora 
propriedade agricola. 

Ao chegarem ao terreiro ela casa, encontra
l'am, Jorge que se dist1·ahia com os seus 
magniucos cães clinamarquezcs. 
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A hora elo almoço, prepamdo pelas pl'O
prias mãos de Tlclena, com o auxilio de uma 
mocinhu, filha ele run f'azcncleiw visinho, cs
labclccúm·-sc thmca intimidade cntJ'C lodos. 

Ptu·cciam antig-os velhos. 
VictOJ'; Paulo c Donato tinham pCl'dido o 

natural acanhamento do primcÍJ'O dia, c ex
pandiam-se com toda a libCJ'ciadc. 

- Vi1·am muita cousa nova e bonita, hein, 
rapazes! excl amoit o Sm·gento. 

- ~ão só mui la cousa nova e bonita, disse 
VictOJ', como muito exemp lo de trabalho, ele 
inte llig·cncia· c de dedicaçfto. E achnintvel a 
sua pl'OPI'iedadc , sr. Jo,·ge! accrcscentou, diJ·i
g·inclo-sc ao amphitryúo. 

- '1\uüo, não, SI'. Victor; mas tenho f'cito 
tudo quanto posso pam tornai-a não só 
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muito productiva, como lambem agTadavcl 
e formosa. Mas, o autor principal de tudo 
isso , não sou eu : é aqui o meu amig·o Capi
tão José. 

VictOI' olhou pa1·a Jo1·gc, muito aclmimelo , 
e exclamou : 

-Tio José! 
- A h! o Capitão ainda lllC não contou a 

A propriedade do Sn1·. Jo 1·gc. 

minha historia? Pois é péna, porque mais 
aprccia1·iam o fo,·moso coração elo seu tio. 
Foi a modestia que lhe pm·alysou a lingua . 
Mas eu a contarei, hoje não, que temos de ir 
assisti!· a um casamento da llU1a· elo meu vi
sinho , proprietario ela fazenda Esperança. Te
rei Jnuito gosto em nanai-a, e si o esfoi'ÇO 
que empreg·uei para chegar ao ponto em que 
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estou, pódc, como o senhor' disse, scr·vit' de 
exemplo, ficat'ei summamentc satisfeito, c 
ter·ei em parte tnmsmillido a oult·em os bene
ficios que me pr·estou o Capilüo José. 

- Não cxag-gcrc, J'elalivanlcntc a n1in1, 

pt'OLcslou o velho mat'inhciro; nada mais fiz ' 
do cru c lhe dar alguns consellws ... 

- Mas, consdhos que foram vcrdadeim 

O Cl'Ca(.l:io do gado cand lnt'. 

bussola no caminho da minha felicidade c 
I'iqti eza . 

- l'Ot'quc quem os pecliu os sc:;uiLt eom 
cot'ilg·cm c fc>I·ça de vontade. Estás ouvindo, 
Paulo? Os meus conselhos ao Jor·ge , como 
cllc acaba ele clizct', fora1n a vct•cladcil'a bus
sola no caminho ela sua felicidade c riquc7-a, 
['OI'([Uf' elle os seguiu com cot'llgem c for·ça ele 
vontade. 

Que eu lambem hei-de-ter, tio José, 
póde estae certo, principalmente ag·om que 
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cu vi, com os meus pro prios olhos, os fruc
tuosos cll'eitos! 

- Querem ver que o rapaz Lambem quer 
ser fazendeiro?! exclamou o Sw·g·cnlo. 

- Fazcndci•·o OLL opc•·a•·io, a•·tificc ou le-

A fazenda da Esperança. 

L•·ado , eu hei de Ler fo•·ça de vontade, pi'O
mcllo. 

· Olhem como está inspirado I Qual! Nr.o 
ha nada como a muclm1ça de m·es! 

- Como .cu lhes dizia, continuou .Jorge, 
hoje não cmlla•·ei a minha histo•·ia , pot·que 
temos de il· á fazenda Esperança; mas, 
:unanhú, ú _hor·a do chá, c cntqnanto os eolo
nos prelos se entregarem ao seu semba t•LL 
o far·ei. São tl'aços I igeiros, mas dclles se póde 
inkr·ir f[LLe um bom conselho vale ás vezes 
mLLito mais elo C[L!'e o oLLro! 
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A fazenda da Esperança 
fica JHt e ncosla do m onle; 

j 
de seu palco, a vista alcança ~ 
forn10SO e Yasto horizonte . 

De um g rupo de serranias , 

que, na d i!iitancia, se azulam, l 
nu ve ns brancas e Cl'radias 
as a ltas gr im pas osculam. 

O va llc , que ha de permeio, 
e m vc l·d e o céu reproduz - l 
co ncha immcnsa, cujo seio 
rcJ"J·ange, irisacla, a luz. 

Alli c alémt das ' 'izinhas 
fazendas vêm-se os telhados, j 
e o í'umo que, das cosi.nhas, '§'/! 
sóbe em noYellos prateados. (J/ 

~~~ 
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De verde~gaio uma cinla 
corta o vr1·dc mais somb1·io, 
e a espa('os, com aurea tinla, 
aguas lampejam : é o l'io. 

l~ o rio que SCI'flCilleia 
~oh a arcat·ia llorcnte 
da ramagem, qu e se alteia 
das ribas , jJOmposamcntc. 

Azues, sinuosas Ycias, 
do COI'J)O h i J'S ulo das maltas 
deslizam LOJ'I'Cnles cl1cins 
(tU c Yão jorJ'<H' em cascatas. 

Das aves os v;u·ios trinos 
I'Choam, na~ ' 'e l'des naves, 
enLJ·claçados em hymnos 
t·lat·os, fesl YOS, suaves. 

E ante essas po nqJas supl'emas. 
em CJllC I'1'Cilll" a viUa, a !lux, 
a almct so1ett·a poemas 
de sous, de al'OttHts, de luz! 

li 

Jla f'csta na Esperança : 
o f'llzenflciro ca">a a ülha, 
- l<'ormosa dona de soberba trançfl, 
e de um r·osto, que a Lodos mamvilhn. 
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É' pornposa a bôda r 
Da circumvisinhança 
a melho1· gente toda 

chega em grupos ao pateo da Espet·ança. 

Vem, da villa, o padre, 
fazet', depois da missa, o casamento; 
pata que ao lux o do conson:io quadre, 
esc·>llteu o mai rico pal'arnento. 

A sala da ca pe lla 
pa•·ece um céu ahe1·to! 

De mil Jlót·es o altar está coberto, 
e a propria Vü·geru hoje está mais bella! 

Sons de instrumentos soam; 
ll·incolcjam as vozes hiladan tes 
dos convivas; ]á f'óm, o chão atr·oam 
as patas dos cavallos esp umantes. 

GraYcs sobt'cca.sacas 
d e vPnCt'<-lndo cót'le, 

a marrotadas da pt·isão das macas; 
gl'avalas !)l'a ncas, •·ijas como !'ncas; 
camisas carl'cgaclas de anil ror te; 

vestidos pintalgados, 
procluctos de uma moda immemoria1 
largas fitas de tons dispt:nataílos; 
g•·Üssos anncis, e brincos t·cndilhados; 
g;t·andcs colJmes d e ouro e de coral -
tudo, ucste almo diu 1 

e n• pitot·esca eonrusão, oslcnla 
do serlào a luzida flda.lguia, 
- g·eulc J'Ude, bondosa e bal'ulhenlal 
amanle do bom prato e da IOiia! 
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I 
~ ' 

Chega ao palco um cortejo .. 
ÜJ-ande alvot·oço! ,, Jt o noivo! '' Commodtlo, 
apcja do caYallo o sertanejo; 
o seu Iabio sot'J'.i Ucs,·anccido, 
c, em suas faces, h;,;t o rLLbOI' do pejo. 

Eis crue a uoivn appa.rcce 
Loda de branco, tt fronte cng1·inaldada ; 
qual diaphana cascata, o véu lhe clesce 
pdo dorso, c, no véu emmolduJ•ada, 
a sua rosea face resplandece 
como radiante de uma luz sagrada. 

O vigario se api'Csla JHU'a <1 nlissa: 
vai-se enchendo a capdla. 
lnrnbem. a plebe, vem agora ú liça, 

- que a fé Ludo njvcla, -
c uma f'ebl'il CU I'Íosidade aLi~·a: 
t.~ ver a noiva ... Deve csltu· l:lo bclla! 

Termina a missa; ace1'ca-sc o cortejo 
do altar, ú frente os noivos c os padrinhos; 
enche a capclbt un1 I orle t'UJIIOrcjo 

Uc passos c de vozes ... Ü11iUi nhos, 
os dous dizem o sim. 

~ 
A noiva lJejja os pais, choramlo c rindo, 
pelas amigas vüi longos ab,•aços 
c os cravos do bouquet distl'ibuindo. 
:\Ias, afinal , os pares dão-se os braços , 

l c , pa1·a a sala, em fila vào, medindo 
o longo corJ·cdOL' a lentos passos. 

Tud·o L'espira vida alli! No crntanto, <?) pc•lo, a Jll OI'lC os oeus IÓ10> t e ivmdlCa 

@~=-=:;~ ~ 
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a t.:osinhell·a- archontc em fu L'Ol' santo, 
seus golpes multiplica ; 

das victimas o acet'\'0 causa espanto 
e das aras o sangue corre em bica! 

Julgar-se-ia que um SOJll'O de extCJ'm inio 
passo u pelo lci'I'Cit·o !· 
Vê-se um montão sa.uguineo 

formaclo pelo escól do galün.bciro ! 
Succurnbi.ram lambem no mot•ticinio , 

um leilãó e um carneiro . 

l\las lt1doisso oão basta pat·a aquclla 
gente, cujo appetite é uma vo1·agem, 
nem a 1ncsa seria digna della 
sem se fazer uma matolotagern : 
matou-se uma novilha - era a tnais bella 
daquellcs campos de sertáo selvagem! 

lll 

Á noitinha, o faz endeiro 
rccornmcndá.L'U ao vaqueiro: 
- " não mé sollc a Jaçanan; 
ella é novinha c está gorda .. 
Bem cedo passe-lhe a corda : 
vamos comcl-a amanhan ... ~' 

Pudesse o velho camponio, 
e Le1•ia, co1u o d cmonio ! 
]Hu·lado a condenniação. 
A Jaçanan, coitadinha, 
era linda e tão mansinha 

125 

crue até comia na mão ! O ~ 

©l(, 

<f'~~Ç® 
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Pello ncgt·o, pincelado 
de branco ; ra.bo cacheado 
como um fóco de relroz ; 
orelhas finas, pequenas; 
pontas de uma chave apenas; 
casco inequicto e YCloz : 

Tal era a pobre novilha 
que, e1n hool'a :i nupcia da fi1ha 
do fazendeiro, caíu 
da faca ao golpe cc•·Leiro, 
debaixo de um cajueiro, 
depois que o gado saiu. 

Vclldo-a fica•· enjaulada, 
a mugir angustiada 
no vasto corrn.l, a sós, 
postou-se um louro á po•·tcit·a, 
saudoso da companheira: 
chamando-a com lt·iste voz. 

Foi o ''aqueiro eoxolal-o ; 
mas, com pequeno .intervallo, 
clle voltou ao curral. 
EmHm, de cães pei'scguido, 
em brenbou-se co mbalido 
no espesso do matagal. 

JV 

Vai delirante a esponsalicia festa ... 
Seguiu-se á missa o casamento, e emnm 
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segue-se o almoço, a que o pl'azcr empresta 
o rumor e a apparencia de um fe:stim. 

Os bons ditos m·rancam gargalhadas; 
maliciosos CI'UZIHn-sc os remoques: 
cobrem os brindes palmas ou surr·iadas, 
dos copos tinem crystalinos toques. 

Por fim de bons petiscos c de vinhos 
repletos os cstomagos valentes, 
deixa-se a dança pelos torvellinhos 
das danças J'cquebrudas e J'l'ementes . 

Lá por fóra a canícula Oa.mn1cja! 
mas, das val'zeas, de veJ'de engalanadas, 
'\'fll1 a cheirosa bt·isa. sertaneja 
acm·iciar as frontes escaldadas. 

E o sol declina, desdobrando a sombra 
das ramalhudas arvores do palco ... 
iá de rCgl'esso, YCm batendo a alfombra 
das ovelhiohas o cm·dume lacteo. 

v 

Au1·ca c lenta caía a tarde ... 
De repente, 

do lado do curral, um soluço estridente 

!2) 

se ouviu ... Que peito hel'culeo exhalou esse grito {~ 
de colera, ele horror, de pesru· infinito? ~ 
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Tudo, a um tempo, exprimiu o la.ncinanle brado , 
que l'cz o casarão vibl'ar de lado a ln.do, 
dominando o rumor dos f'cs tiva cs dcscantes! 
Subilanea mudez envo lvem os dan çn ntcs ... 
Em lauto a cx ll·anha ''oz, rremente de agonia, 
Já f'óra soluçava, imp•·ccava c gania. 

O lotu·o que, ao ClUT~Ü, regrcssâ!'a o primeiro, 
lobriga ra no chào, debaix.o do cajueiro, 
da sua pob•·e amig·a os despojos sangTenLos, 

E ante c lles prorompeu eu1 shtist•·os lamentos. 
Ali i, no ch<lo , jazia , a inditos.a novilha, 
alli sacrificada á ven tura da (ilha 
Do fazendeiro - a ingrata c incleme nte d onzeila .. 
T•·azia a Jaçanan no pe11o o feno della, 
E tanto se arflze1'tt á convi vencia, 
Que todas as ma!lhãs , se daYa á impc1·linencia 
De en lmr p ela var-anda, c ü até á cosi.nha 
R eclamm··lhe a ração de milho ou de fhrinh a, 
A que, desde pequena, estava hal)iluada. 
l~, no egoís mo cruel da vcnlu•·a sonhuda, 
Não quiz su s te r a moç-a o inf'ando sacriftcio !. .. 
Caca. noite do céu ... 

Ao Joga•· elo supplicio 
Todo o gado aco!'l'eu, e o seu so luço ingente 
De alra clcso laçáo vai saltu'anlio o ambiente. 
Tomados d e cmo~~ão, vêm ao prtleo o~ convhas 
O concerto escutar das notas pungiti v as 
Dacruelle cantochão, cujo ullular p1·esago 
Os faz es lrem ecce d e um Le•·ro r f• ·io c vago. 

ANT0:.\'10 SALLES. 
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Já de Yolta da fazenda Esperança, Jo1·ge 
c seus hospedes, sentados em dce,·ccloJ' da 
gTnndc n1csa ela sala de janta1·, estavam a 
discoPree sobre as impPessõcs da festa, quando 
o Sm·genlo lembrou a promessa lei-la pelo 
dorlO da Bella Vista, sob1·e a nmTação da sua 
viela. 

Jo,·g·e aequiesccu immecliatamente e co
meçou assim : 

- 1\ão ha quem não tenha ouvido dizer, 
de alg·uem que nasceu de pais ricos. que esse 
alg·11cm vitL a luz do dia deitado sob1·e coxins 
ele ou ro. 

Essa mclaphom significa que a pessoa a 
quem se J'cfePem Leve, desde o nascer, todas 
as co mmoclidadcs que dá a riqueza. 
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Este Lambem foi o meu caso, j)Ois até aos 
r5 annos, c•·iei-me no seio do luxo e do con
fo•·to. 

Até aos r5 annos, sim, po•·quc, deYiçlo i• 
m.ol'te de meu pai, tive de soa· .. er mna com
j)lela mucl<mça no meu viver. 

Eu c Helena, orphãos de mãe, concent•·a
vamos lodo o ;uno•· em nosso j)ai; mas tão 
atarefados nos vimos, quando cllc moncu, 
pa1·a allcnder aos novos dcve•·cs que nos 
cabiam, que nem pudémos cho1·ar, llCill ava
lia•· com justeza a perda que haviamos sof
frido , como certamente te1·ia acontecido em 
oulras circwnstancias . 

Mas, h a males que vêm para bem : naqucll.a 
occasião foi talvez mclltol' que assim succc
dessel 

Emquan to eu ajuda v a o advog·aclo da nossa 
fam ilia a pô•· em ordem todos os neg·oçios c 
papeis de Jueu pai, Helena entt·cgava-se aos 
affaze•·es dmuesticos, •·ecebendo a pl'inwil·a 
lição sevm·a de responsab .Lidacle, e reconhe
cendo, ao mesmo tempo, com doloi'Osa tris
teza, a sua fil1ta de r)l'alica e inhabilidade pal'a 
taes mistc•·cs! 

Uma ta•·dc, depois do jantar, tomei Helena 
pela mão, 111-a sentar-se ao meu lado, e aca-
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rinhando os seus cabcllos, pcr•guntei-lhe si 
gostaria de sm· pobre. 

- Oh! isso seria horrivel! replicou-me 
clla, c julgo firmemente que nem tu o deseja
das. 

-Pois receio, querida il'mãzinha, que serás 
for·çada a sol'l'l·m· a pobreza, por·quc nosso pai 
nada nos deixou! ... 

- Que exaggerad.o que os, tontirlho! exc la
mou e lla, rindo descuidosamenLe. Olha para 
esta casa c considera a r·iqueza que encerra! 
Só aqui já está mna forLLma, sem cntmr· no 
calculo a fazenda Bell a-V ista! 

-Ter· ias r•azão, Helena, si pudessemos dizer 
-nosso - ao que te r·cf'eres; mas, infe liz-
mente já nada disto nos pertence. O nosso 
advogado, com quem tmbalhei par·a ordenar 
os neg·ocios ele papai, disse-me hoje que, 
pagas todas as dividas, c satisfeitas todas as 
reclamações do testamento, mui pouca co usa 
nos restar·á .. 

-De modo que Leremos ele mendigar .. 
- Não, minha quericlinha, não chcgm·emos 

a esse cxtr·emo. Provavelmente, caber-nos-:lo . 
os moveis desta casa e a Bella-\'ista ... Eu, de 
minha par·tc, vou procu1·ar· no que ganhar• 
alguma cousa, c com o clinheii'O que produzir 
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a venda do sitio, ainda teremos os rccm·sos 
sufficicntes pam continuares no collegio mais 
algum tempo. Ora, vamos vêr; que tempo 
ainda te falta para terminares . os estudos? 
Um armo, não é verdade? 

- Faltasse um mez! Nfio aceito a Lua pro
posta. Nfio v oi Larei ao collcg-io e lmta•·ci ele 
fazer alguma consa panl te <~udar! disse-me 
Helena rcsultllamcnte. 

Foi cnliio que clesespcni. Não querendo 
sacrificar os estudos de mi11ha ü·mã, c sem 
rccm·sos para o evitar, porque o advogado 
me dissera cruc, na minha cdadq, c1·a dil'ficil 
encont1·ru· colloeação l'endosa, lembrei-me 
de i1' pedir co~tselhos ao Ca[litão .Tose, que CLL 

sabia ter sido w11 dos melhores amigos de 
meu pai. O Capitão aconselhou-me então que 
vendesse os móveis todos c fizesse sacrificio 
de todas as commodidades, c com minha 
irmã J)artisse para cultivai' a fazenda Bella
Vista. A terra é tão boa n1:ie, - lcmb1·o-mc 
mnito bmn destas suas palavras- que basta 
Luna g·olla de suo1· caltida no seu seio, para 
qtLe clla nos off'erte logo uma b1·açada de 
flores e um cabaz de fi'Uclos! 

De volta á casa, relatei a Helena a con-
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versa que tive com o Capitão, c c! la, resoluta, 
IJI'Opoz-mc inuucdialamenle : 

-Pois vamos para a llclla-Visl.a! 
- Sim, minha ii·m;i, essa e tambem agora 

a minha opinião; não posso, porem, confor
m ar-me em conduzir-lo áquellc ermo, para o 
m eio de gente l'Ude, onde te ii·ás eousmnindo -
pouco a pouco nLLm trabalho pesado e exhaus
livo. 

l~s uma floi'Ínha de licada que murchará 
eCI'lamcntc em tal sertão, em conlaclo com 
uma Yisinhança nem sempre educada e atten
ciosa . 

- Estú bem, cavalheii'o, eu me g·uiarei 
pOI' minha conta c o desquitarei dessa respon
sabilidade! i\las, falando agora sé i'Ío, ser-me
ú de mais utilidade apedciçoar-me nos tra
balhos domestieos, do que ClllJ)<mturral' o 
meu cei'ebro com declinações latinas c que
janelas inutilidades, que só tém valor para 
aclomo inlc ll cctLwl dos que t'l'Cqucnlam a alta 
sociedade, a que, pelas nossas actuaes con
dições de J'OI'luna, não mais poderemos pci'
lcncer. 

Poucos dias depois, eu e Ilclena, inteira
mente conf'OI'mados com a nossa posição, par
timos pa1'a aqui, pam desbravar um futuro 
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mal defi11ido então. Não podiamos rell·oce
der : devíamos triurnphal' ou caÍ!' vencidos 
na lucta, crue se nos antolhava. 

Vínhamos embrenhar-nos no seio de llo
r·estas vil·gcns, associa•·-nos á vida l'Hslica de 
gente inculta, l'Udc, quasi sclvagcnl, cotno 
duas flol'inhas delicadas de cidade, que mmca 
tinham ouvido um- não - a cruel quer cap•·i
cho ou desejo qua m:mil'cstasscm. 

Sem embargo, porém, l'orlaleciJ.os de uma 
noYa fé , confiávamos na victoria, porque 
cada um de nós tinha a conscicncia elo sacri
ficio .q·LlC ia fazer, e nada ro,·talccc tanto o co
ração e lhe dá valor, como a convicç<io de 
uma batalha C[UC de,·e ser ganha, p•·incipal
mente quando clla é t•·avada conL•·a a inclo
lcncia, o Ol'gulho c o eg·ois1no. 

Mas.· por hoje basta. 1\oite de S. Joiio, é 
p•·eferivel qne contemos historias p•·oprias 
da noite, c accendamos fogos pa•·a solenoisa•· 
o santo sympalhico. Vamos vê•·, da ja•1ella, 
o sa.múa, que la vac fo•·tc no ter•·ei•·o, c de
pois, Helena, LLL recitarás aquclle conto da 
aia, qLLe ha de dist•·ahi•· estes meninos. 



O SAMBA 

Tinha anoitecido. 
Não havia luar, 1nas a noutc eslava clara. 

Na Lrausparencia escura do cen Lropical, as 
eslrcllas cmpaslavam-sc em um amonloa
mcnlo invcmsimil, como punhados ele fari
nha luminosa em uma Leia muilo negra. 

No Leneim, varrido , em f'J•cnlc ·ós senzalas, 
uma fogueira crepitava alegre, espancando a 
escn,·idão, com seu b1·azido candente, com 
suas J inguas de chammas mui Li formes , ÍI'I'C

quielas. 
Os neg,·os haviam acabado uma Clli]Ja nesse 

dia, e ti v eram pcrmissfw para folga1·. 
Ao som de instl'luncnlos gi'Osseii'Os dança

vam : eram esses instrumentos dous alaba
CJUes c v a ri os aclufes. 

Acocorados, scgtu·m1do os alabaques entre 

o 
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as IJC!'llas, cncampilados, dcbmçados nellcs, 
dous africanos velhos, mas ainda r·obuslos, 
faziam-nos rcsoar·, baicnclo-lhes nos couros 
retczaclos, ás mãos ambas, con1 un1 rylh mo 
sacudido , nervoso, feroz, infrcnc. 

?\egTos c negras, for·mados em vaslo cil·
culo, agitavam-se, palmeaYam compussacla
mentc, rufavam aclufes, aqui c ali i. Um figu
rante, no meio, s~Llava, vollcava, baixava-se, 
ergtlia-sc, retorcia os braços, contorcia o pes
coço. sapalcava em un1 plwcucsi indescril1-
tivel, com uma tal pr·odigalidadc de movi
mentos, com um tal despcrclicio ele acção 
nervosa c muscular, que leria estafado um 
homem branco em menos de cinco minutos. 

E cantava: 

Se1·ena, pomba, serena; 
Núo cança de serená! 
O sereuo desta pomba 
Lumeia que nem melá ! 
Eh! pomba! ehl 

E a turba rc1>etia em côro 

Eh! pmnba! eh! 

A voz elo cantor, fresca, modulada, ele um 
timbre sombrio, coberto, tinha uma doçm·a 
infinita, um encanto inexprimivcl. 
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Fechando-se os olhos, não se pod"ia cre1· 
que sons Liio pu1·os sahissem ela ga1·ganta ele 
um pr·elo sujo, desconJonne, hediondo, ,·epu
gllaJÜC'. 

A l'l'Sposta coral, mclopc1ia inhamwnica, 
mas cadenciada em qtteb,·os ele uma t1·islcza 
suavissima, l'epercutia Jlelas maltas no silen
cio da noite , com uma gTandiosiclade melan
clwlica c cxt1·anha. 

A letra nada dizia; a toada, o canto era 
tudo. 

E os atabaqncs ~~eluntbavmn, n•l'av::nn os 
adul"cs, clcscslwmdnmcnle. 

O clançal·ino , SCIU[WC a cantai', semp1·e na~ 
quclla agitaç<io, n<Jquella chor·eomania estu
penda, pcrcorl'ia a roda sem sustar-se para 
tomar alento, sem da1· mostras de cançaclo. 
Em sua testa baça não b1·ilhava uma baga ele 
SUO I'. 

De r·epcntc, vendo um tição inOammaclo 
na mão ele um companhcii'O, asiu-o, entrou 
a clescr·evcr com elle, no m·, figuras caj)r·icho
sas, circulas, cllipscs, oilos de algarismo. 
Bateu-o no chão, espalhou na roda milhares 

ele faúlas ... O cnthusiasmo ascendeu ao de
lirio. 

O dança1·ino deitou fóra o Lição m·rojando-
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o longe com impulso Yig-orosissimo. Depois 
af1·ouxou, moderou um pouco os JllOYimcn
Los. EnLI'cparou anlt: !Lin do;; da roda , bam
])oanclo-sc. razcnclo-lhc gaifonas, como que 
reptando-o pam que saísse a leiTCir·o. 

O desafiado ncecilou a pl'OVO<'açiio, saín
lhc a~ cnC·ontro, danc;;ando , sai'LL('ül<'nnclo-sc 

Lambem. 

i~ h ! pomba! eh! 

.gctnia o CÕI'O. 

Os lig-ui'antcs, que CI'am então os clous, 
conwçarmu de girar• um em IOI'llO do oulro, 
atacando-se, pcseguinclo-sc, rugindo, como 
duas bor·holetas amo,·osas. 

Do solo balido pelo li'ipudiai' de tanta 
g·enlc crg·uia-sc uma nuvem ele pó, averme
hada pelo clarão da rog·ucim. 

J ULIO lÚLIEIRO. 
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llelcna, em obcclicHcia ao pedido ele seu 
il·mfto, c depois que os hospedes •·etomaram 
os seus log·at·cs no va1·anda, recilou o lindo 
conto a Aia c que era assim: 

Era uma \'Cz um rei, moço, bello e valente, 
senhor de povos mil c seá•·as abundantes, 
que, em sonhos de conquista, ideando fama ingente, 
partiu a bataUuU' em terras mui di,stantes. 

Do plenillWiO á luz, c com as lanças em riste 
de tropa colossal que, nos c~:unpos, se espraia, 
deixou a linda esposa, inconsOlavel, triste, 
e um filho inda a vagil' no •·cga~~o do uma aia. 

A lua começava a rningum· no céu, quando, 
ao paço, um caYalleiro esfarrapado bate, 
a nova dolo•·osa c 1uguJlrC annunciando 
de que, entre os scusJ caú-a o rei, morto em combate_ 
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O reino lodo c hora o soberano amado; 
a rainha pranteia o inf'orlunado esposo, 
e deplora, inda mais, o ver dcsampm·a.do, 
de inimigos em meio , o filhinho inditoso . 

Num castcllo, a] li pe•'lo, aspirando á. realeza, 
com uma turba J'Cvél , - qual faminto java•·do 
das riquezas do th1·ono a cobiça•· a presa, -
do trespassado ••e i v h' ia o i l'llHlo bastal'do . 

E, para assenhorear todo· o in1mC11so thesouro, 
f01·ça lhe em exli11guit· o déb il r ei de mamma, 
<JUC dol'mia, - na mão guardando um gu.iso de ouro, -
aum bCJ·ço de ma.l'firn , soh o olhru vi.g·il da ama. 

Noutro b ei'ÇO, de verga, alli Lnmhem dormja 
um ser da mesmn edade, o filhi_nho da csCl'ava, 
a qual 1 fie l, pdos dois o seio repartia , 
e o carinho que dava ao r ei 110 filho danl. 

Quanto. vez a rainha, antes de ir pam o leito, 
d epois d e aca•·i:uhal' seu a.h-o e louro infante, 
ao vel-o tão gordinho c ca.ln_IO e satísl'eiLo, 
~ão beijava do escraYO a csciiJ·a lf'z brilhante ! 

A aia, - na ca.sa real nascida,- como ser-va 
leal, do seu rei cJwra a tl'iste morte c1·ua ; 
a avoenga tradição, ])OI'éln , clla co nsC•·va 
de que a v ida terrcal no céu se cooliJlúa. 

Cria, pois, seu senho1· reiuando lá, (rual fôra 
em vida , e, junlo delle, os pagens e cavaJlos 
tombados na peleja, e ([tiC, po1· d eaute, ago1·a, 
se lhe iriam, morre ndo, a espos a e os fiéis vassallos : 
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O reino lodo, e o infante, c lambem seu filhinho .. 
Della, n.ão longe, certo, era n chegar o dia; 
e, das lunicas do amo a flar tlc novo o linho, 
na servidào ditosa., ao céu •·emontaria ... 

Do principe orphanado, a escrava, alvoroçada, 
vivia a rcneclil', sem cessar, no destino: 
- quando é que attingiria a allm·a de uma espada 
pa1·a •·cin:u, si ainda era túo pequenino']! 

E o.conchegava ao cól!o o l'•·agil ser, com medo, 
ou do berço inda mais se approximava á borda, 
ao prnsar·lhe no li o, - açor, que, de um rochedo , 
o csprcilaYa, com a sua abon~navel horda! 

Si, porém, no out•·o berço, ao lado, alli, chalrava 
o filhinho , por quem ella nada te mia, 
com mais ardor que ao •·ei , nos braços o tomava 
e, m1m beijo vo•·az, a face lhe cobria. 

Nada Linha a l'CCCUl', na rcHz indigencia. 
E•·a a roupa do cot·po o seu urllco acervo .. 
l\lais doce que a do •·ei lhe c•·a, pois·, a cxistencia, 
que ninguem invejava ao humillüno servo! 

Ia em g•·andc pavor o p;ço. Do seu alto, 
á planicie, descera o homem ''il das rapinas, 
E, através de casaes e aldêias, em assalto 
Continuo, andava a abrir largos sulcos de ruinas. 

A uma fpaca mulher estava, então, confiada 
a cliL·ecçáo do reino . A válida nobreza 
morrera quasi toda, ao longe, destro~·adn 

do monat•cha anterior na mallograda em preza. 
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.:\ cidade faltava um chefe, tendo o brilho, 
a coragem viril. As J)l'CCauções dispostas 
va.Uam pouco. E a vi uva, ao l)ercinho do filho , 
só sabia correr, a chorar, de mãos postas .. 

Ligou-se a cada po•·ta uma ca.dcia forte; 
mais alto crgueU-I"lC a luz no cimo da ataJaia; 
enll'ctanto, do rei bem confiada na so1'te 
sómentc alli se via a inabaJavcl aia. 

Mnita vez, ao noctumo estrépito dos passos, 
as nlmas J"cnünís o pa.nico invacüa ; 
mns a serva estreitava o principe nos braços 
- Qlta.l muralha que audacia alguma t.ranspoJ·ia! 

Ora, por uma noutc escura, ás hm·as mo•·Las, 
ia clla a adonnccer, quando ouviu um rebatO 
não distante, e de fel'l'o e t1·ern , pl'Oximo á.s portas, 
rumuuciaudo a invasão inopína c o combate. 

Depois, gritos, mnis perto: r cOI'JJos, como um fw·do, 
caindo ... Ella o C' n lcndcu 1 O paço SUI'Jli'C i u~ndido 

eslava, e alli, com a joldea ati'OZ o a ll·oz ba.ndid o 
ceJ'lo ''inha a. mata 1•- lhc o prjncipc qucrjdo! 

Em JH'Csto l'CI.irar do seu bcrcinho pob1·e 
ao tilho , -não vacilla a serva um só instan le; 
colloca-o no do I'Ci, com bL·ocados o coh•·e, 
e no de ve1·ga põe o pequenino infante. 

Era te mpo. Surgiu na camara o "vil bando, 
e um dos vis, como quem rouba uwa bo lsa de ouro, 
do ber~o de marfim !'oi a crcança tu·rancondo, 
c, levando-o, abalou, abafando-lhe o chôi'O. 
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A caterva saiu. fmmovel, num J'Ccanto, 
fic.<'tra a ama. E, no :seu novo be,·ço, dormia 
o principc, lt'llllquiiJo. Entl'e os fios do pranto , 
os lahios a cscaldal'-lhe, a fiel fda sorria ... 

O paço repercute em guais, rompem alarmas. 
das toch:ls do invasot· inda se avista o bt·ilho 
no pateo, ao retin.lim do crcbro embatrr de armas. 
E a rainha no qua1·to entra, em busca do filho! 

Ao berço de mapfim se Ul'roja. e o vê vazio, 
com a roupagem tão rica a um lado, d csluauchada .. ~ 
solta um grito angustioso, c, em louco desvario , 
sobre as Lages descae, em lagrimas banhada. 

Ni&LO, pallida c Lenta, a ama, calada, sJvança 
do seu canto, e clescobL'C o bercinho de verga, 
onde a •-ainha, a si vollando, a loura criança, 
adormida e a sonhar entre riso s, enxerga. 

Eis que irnmenso clamor a galeria abala. 
um dos liéis capilãcs enLL·a, com a sua gente, 
da dttva, alcgl'e já, na grande c t·égia sala, 
c esta noticià d~t, enlre mes to e contente : 

-O bas tardo, com d ez da corja qu e o seguira, 
pelos m·cheiros t•eaes l'ó•·a a lança Yat·ado; 
mas . . uh! ao lado dclle, o pL'incipe cait•a, 
tamhem , t·oxo dos mãos que o tinllam esganado! 

Des ta nova, accedcu,-plange a dlH' nos rspaços ... 
A rainha, cutt·e tauto, ouvindo~a, nüo chÜr.ara 1 
e, ante os homens ('IH pasmo, ao berço vae: nos bt·aços 
toma, por lhes lltOSlt·ar , o l'Ci , que despcrtm•a. 

g. 
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Foi 1.1ma acclamação prolongada e ruidosa ... 
- <tuem o saJYal'a? quem? ... Pallida, hil't..'l, alli estaYa, 
Do eb urneo berço ao pé, pobre muiJlCI' dJOI'OSa 1 
A que salvm·a o iufan.le, a d(' voLada cscnwa! 

E, paL·a (.[UC o salvasse, a que mot·Lc somllt'ia 
O filho não \'Ota1·a, a incomp<wavc l ama! 
sae a rainha, então, da extatica alegria, 
e a aiJI'aça e beija c corno jrmü Jogo a pl'Oclama. 

Celeuma df' louYor levanta, alvOI'OLada, 
a multidão, que tal sublime .sccoa observa, 
cin brado:s a peclit· seja. recompensada 
magniUcC'ntf'mente a leal e nobre :scTva. 

l\Ias, como 'r Podc1·-se- ia, acaso , a peso de ouro 
sagm•-lhe o li lho ? Entáo, um velho da noh1·cza 
que a levassem, lemhwu, á casa do Lhesotwo, 
onde e lla, a seu Lalanlc, escolhesse a ''iqueza. 

A 1·ainha tomou-lhe a mão. Andtu de morta 
é o d clla. Ah! do seu l'Os to, outr'o,·a tão risonho, 
a alegria f'ugil'a. Abriu-se a enorme pol'la, 
unte a qua l f"oi l e\•a.da, as:iim co mo num son.ho. 

Damas e cortczà.os r os bomens de bata lhas 
a acompanharam num J'cspeito com movido 
e nun1 silencio tal , qnc apf'nas das sandalia.s 
pelo nmplo COITedor f'õra o roçu.r ouvido. 

As janellas dest.ranca um servo. A luz do dia 
pelas grades de ferro entra, 111tt vi os a e clanL 
Que incendio a charnm ejal' no ouro e n a pecli·al'ia, 
que, alli, loug·c IC'gião de reis accumulMa 1 
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At·mas de aurea tauxla, lnnumeros diamantes, 
peroJas aos moatões c metal amoedado 
I'Cpletam do radiar de brilhos coruscantes 
desde o rochoso chão ao tecto abobadado. 

Tão grande maravilha os animos conturba 
~ de todos aJ'J'anca um ah I longo e pasmoso; 
mas, de l)l'ompto, se aquieta a circumdante turba, 
c o respeito a remettc a um sileocia1· ancioso. 

A ama, cntrclanl.o, alü, nem se move, inda agora, 
em_ meio da sem par refulgcncia prcdosa; 
olha apenas o céu, que, ao longe, se colora, 
g1•aças ao arrebol, de matizes de l'OSa. 

- Naquelle céu louginquo, onde o ~;ol se 'elevava 
já, pat·a illuminar este mundo illlpel'fcito, 
o filho seu vivia, e, por certo, chorava, 
a pedir-lhe um caJ-inl'lo c a procut·a1·-Jhc o peito 

Então, clla, a sorrir, qual de um sonho desperta, 
estende para deante a nulo lrémula e fria .. 
Todos, sem respirar, daquella mão aberta 
seguem a dil·ec(;ão. - Que joia escolhcda? 

E a. serva estende a müo .. Pert.o, num escabello, 
cnt•·c m•Litos, uma a1·ma. o seu olhai' afaga : 
Ue rubis mal'chctada, e como o pU!tho é bcllo! 
Bem vale uma provinda inteira - aquclla adaga. 

Pre·sto, agal'!'a-a com força, e, o céu indlgitando, 
onde o sol já dcspa•·ze á nux todo o seu brilho, 
grita.: - u Alli está meu filho, e está pol' mim chorando! 
Eu vou dal' de mammar ao meu querido filho! " 
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A multidão escuta cs lupefacta a escrava, 
c a rainha tambem a escuta como absorta, 
quando no coração a aia a l amina crava, 
c tomba, sem um ai, ensangu en tada e mm'la ... 

BASILIO DE MAGALHÃES. 

(De um conto com o mesmo titnlo, de Eç-a de QLLCiroz.} 

ExeJ'cicios de mentoria. 

Mar·qucz de T tllnandar·é. 



REFLEXÕES 

Eram seis horas da manhã. 
A aura matutina, um pouco aspera, fazia 

oscillar de leve os nunos mais altos das ar
vures. 

O céu eslava de uma limpidez diaphana. 
Apoiado ao peitoril da grade ela varanda, 

o Capitão .José seg·uia com toda a aLtenção os 
vais-vens de uma mocinha que , em baixo, 
110 tcrreü·o, clistribuia punhados ele milho a 
unta cenLena de g·allinhas que a cercavam. 

Pela ternura com que o ancião a olhava, 
pelo sorriso cal' inhoso que lhe illmninava o 
rosto , percebia-se quão [JI'Ofuncla Cl'a a sym
palhia que lhe elle dedicava. 

- Helena, a sua veadinlm não almoça 
hoje? Que é delta, que não a vejo? Perg1mtou 
para puxar conversa, na sua voz affavel, cari
ciosa. 

Helena voltou-se surprehendicla. Tão entre
gue estavp. á sua occupaçiío que não déra 
ainda cqm a presença do velho marinheiro. 
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A h! é o Capittio! Bom dia! saudou e li a 
com um so r·r·iso cheio de meiguice; e accr·es
·Centou, respondendo á per·gunla : A veadi11ha 

Di.stribuição do milho ás galli nhas. 

está muito ar·isca desde hontem de tarde , de 
medo elo Boyardo, que a anclort pcr·seg·uindo. 
A mcdr·ózinha não quiz vir lwjc comer aqui 
no terl'eir·o. 

Dizendo isto, Helena continuou a Lr·atar da 
sna crcação de Lerreiro. 

O Capili\o Jose scgniu-a ainda com o olhar·, 
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admirando a sua agilidade, a graça de seus 
movimentos, e o aJ' de saúde e alegria que de 
toda c! la se desprendia. 

Nesse instante chegava Paulo a varanda.' 
Tinha o rosto mais córado, e pelo seu olhar, 

cheio ele novo brilho, adivinhava-se-lhe uma 
qualquer· mudança no coração. 

- Tio José, disse elle, depois de saudar o 
anciiío, não sei o que sinto em mim; parece
me que scr·ia capaz ele pr·aticar· os actos mais 
hemicos, as acçõcs mais dil'ficeis, si m'o orde
nasse. Esta vinda á fazenda do sr·. Jor·ge bu
limne cá por dmllr·o , lor·nm1do-mc forte, 
corajoso, resoluto. Porque será? 

-Ora! porque scr·á ! É simplcsmente por
que você tem, palpavcl, demtc dos olhos e 
por Lodos os r·ecantos, aqui, o exemplo do 
l.raballlÓ ! É por·que, depo is de om·ir um tre
cho da vida de Jor·gc, c imaginai-o qual elle 
era, qumclo lhe morTcu o pai , e contemplar 
agor·a tanta Piqucza, YOCê percebe, ante a luz 
do raciocínio, a cor·ugem, o trabalho c a força 
ele vontacle que f'or·am precisos a Jorge par·a 
alcançar este rC'sullado. 
-1~ isso mesmo, tio .José. Como o senhor 

adivinha! E quer· saber ag·ora como eu pro
cedi, para poder· tleseohrit· o qtrc · o senhor . 
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dcscobr·iu em um minuto? Depois que o 
sr·. Jor·g·c nos relatou aqaella parte de sua vi
da, ao ficar' na or'phandade, cu fui j)ara o meu 
quarto e puz-me a pensar o que elle Leria 
feito, quando acrui chegou, para conseguir· 
lorniar uma fazenda tão linda como é esta. Si 
tr·ouxc algum dir1hciro, raciocinei, clJc logo 
conlractou ctunar·adas para fazer as primeiras 
plantações; colhidos os frnctos destas, e ven
didos, o saldo que ficou clle il]Jplicouna com
pra de animaes de primeira qualidade. Estes, 
por sua vez produziram. Elle foi vendendo c 
comprando, e Lmhali1ando Lambem com os 
camaradas, de n1odo que do Lcr·ceiro ~mno em 
dcante já poudc edificm· boas cochcims, bons 
eslúbulos, comprlu' Jnaquir1as, ele. Scr·ia 
assint? 

- Pottco mais ou menos! respondeu, sm·
rindo, Li o José. l~m todo o caso poderás ve
r·ificar a cer·tcza do teu raciocínio, confron
tando-o conto <[UC Jorge nos contar mais 1nu·a 
dcantc. Mas, vamos ag·ora dar nm passeio por 
alli, por aquclle tr·ccho de ~talta virgem. A 
verdura está tão linda, que me sinto att.rahido 
para ella! 

Desceram c encaminharrun-sc para a maLta. 
Ahi os sur.prchendeu wn desses terríveis eira-
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mns da flm·esla, da Jucla pela existeucia. 
Ellcs Linham-sc dit·ig·ido justammtte pal'a o 

lado onde Jm·g·c havia rcilo uma c(,va . 
.<:\lli se achav<un alguns aniruaes, a comer· 

o milho espalhado. l\las , ao ouvinmt os pas
sos dos reCCiuchcgados, esmag~mdo as fo
lhas scccas do solo, t'ug·iranl 1·apidos. 

El"a evidente que tot·nariam a volta,-, pas-. 
sado .o susto. Paulo, ctwioso po1· vc1' qU:aes · 
os animaes que alli cstivCJ'am, pediu a tio 
.José que se demorassem alguns instantes, cs
coJJdidos pOI' delraz de uni grosso tronco 1e 
pet·obcira, que elevava a sua copa raJua
lhuda para o céu. 

Tio José, condescendente, acquiesceu. 
O que vimm foi pouco mais ou menos tuna 

lucta semelhante it que Julio Ribcit'O dcsct'e
vcu magistralmente c de cujas pa lav1·as nos 
set·vil'Cillos pa1·a ap1·oveitar o seu eslylo iu
comparavel. 
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A céva ficou deserta por muito tempo . 
. De subito , pcquênino , atrevido 1nesmo 

pela sua insignificancia, surdiu um J'alo_, che
g·ou-sc sc.lu ccr'Cinonias, entrou a J'OCl' o 
mil h o, o gc1'men sómenle, o col'aç5o. 

Depois veiu outro, e outro, um bando. 
O sol, coando Ulll raio por, entre a folha

gem, ateava, no monte de mill10 solto c de 
csp igas descascadas, Ulll incendio de reflexos 
có•· de ouro. 

H.ojando em ondulações, po•· entre as plan
tas J'asleiras das matlas, cnlrcparando em 
um !ogar, escutando em outro, Yciu avan
çando para a céva uma cobra de grande 
tallie. · 

Tinha o dorso fusco, sem brilho, maculado 
de losangos escur·os, quasi negms. A cabeça 
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era chata, o focinho tronco, como que apa
rado, com duas fóssazinhas tapadas, duas 
ventas falsas. De cada olho partia um traço 
escuro, que ia fenecer no pescoço. 

A cauda terminava em nm como rosario 
Clll'to, de contas córneas, õcas, achatadas, 
que, ao raslejar do ani.rnal, deixavam esca
par um ruido leve, q11asi impcrceptivel , de 
pe1·gaminho fuchicado. 

Cheg·on, viu os ''alos, parou, foi-se tm·cendo 
em espil'al, formor1 um r·õlo, donde emergia, 
atLenl.a, vigilante, a pavorosa cabeça. 

O olhar negro, luzente , gélido, tinha uma 
fixidez fascinadora. A ling·ua Jú,·ida , com
prida, fina, bíflda, açoutava o ar em l'apidas 
lamhidellas. 

Um dos roedores percebeu o repLil , fitou-o 
aterrado, encolheu-se, cnnovelou-se, arripiou 
o pello, começou a ciliar lastimosamente, 
misCI'avclmcnte. Os outr·os desapparcceram. 

Continuava a fascinação. 
O desgraçado rato tremia. Começou de 

mover-se, ás guinadas, dando saltos irregu"""T 
lares, ataxicos. 

Não fugia, avançava pal'a a cobea. Chegou
se-lhe muito perto. 

O rõlo hediondo distendeu-se rapidamente, 
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como uma mola de rclogio que se escapa do 
tambor·, deu um bote. 

O animalzinho, fáido pelo dente lhlmi
nco, virou ele costas·. 

Dentro de um mir1uto estava morto. 
A cobra desenrolou-se enti\o ele mna vez, 

estendeu-se ao cmnpr'ido , abr'iu, escancarou 
tuna boca enorme, co1neçott a deg·lntir a 
pr·esa, desar·ticuhmdo as mandíbulas para 
dar passagem ao corpo relativamente volu
moso. 

Depois, saciada, f~u'La, com o repasto a 
formar· un1 bolo, visível exterior·mentc no 
ahdomcn dilatado, foi desliztmdo, leuta, pre· 
g·uiçosa, em busca ele um abrigo. 
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Paulo, com os cabellos aJTiJJiados, logo 
'JUC a cascavel clesapp;u·cccu aos seus olhos. 
soltou um p•·ofimclo suspiro de a!livio , eomo 
si lhe tivessem tirado um g•·ancle peso de 
sob•·c o comção. 

:\'m1ca linha assistido a um especlaclllo tão 
em]Jolg·mllc como aqndle que, alli , a sua 
visla, se dcsenr•olam. 

Tio .José olhou, SOJTindo, panl elle, adivi
nhando-lhe, pela leve pallidcz do rosto, a 
commoção que sentira. 

- Que achaste oo que acabas de vCJ•? 
- IlOJ'J'i vcl, tio Jose ! 
- IlorriYcl , sim. EnlJ'Clanlo, que bl•lla 

comparaçfto me sug·gcrc essa sccna par·a le 
i'alaJ' a •·espeito ela fascinaçiio que os Yicios 
excJ•ccm so.bre aquellcs que nfto educmn a 
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alma com a neccssaria força de vontade ! 
lmag·i•la, Paulo, que a cascavel representa o 
Vicio, e c1uc os ·,·alos, por fracos, s:'io a ima
gem dos lwmens indolentes mo•·almcnte. 
Pois bem; o desfecho da nc<;.üo é cxacLa
menlc cg·ual. Com a mesma facilidade com 
f]LLC a cobra fasci.ilou, aLLrahiu e matou o rato, 
o Vieio Lambem fascina, allráe e maLa o 
homem que não tem força nem animo para 
I'Csislil'-fhc. 

Quantos homens vi,·cm cnceJ'I'aclos nas 
C[Llalro parceles de uma cadêia! Quem são 
cllcs? São justamente os homens-r·aLos, isto e, 
aqucllcs que nunca, CJn sua infancia, qui
zc•·am fm·talecCI·-se para, quando homens, 
poclc•·em resistir a essa hor•·orosa L•·indadc ele 
tentação da car·nc : a Preguiça, o Jog·o, o 
Alcool! 

Desejarias um cüa, levado pelo braço ele 
um desses clemonios, fazm· um passeio alé 
uma prisão? continuou gTaccjando o velho 
marinherio. Pois, nem en! 

Paulo conservou-se um instante silencioso. 
Heficctia solJre a justeza elas obsc•·vaçõcs de 
seu tio. 

Depois, e•·gucnclo, resoluto, a cabeça, 
disse com accento de }JI'ofwlcla convicção : 
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- -:\'ào. cu mmca serei um homem l'r·aco. 
Lio José, pr·omello-lhe. 

- r\g·ora, sim, meu descendente de bandei~ 
J'anlcs; ago1~a, sitn, creio na lua af'flrn1ação, 
pela pi'Omessa ·sincera que acabas de fazer. 
Para le fir·mar·cs hem na tua rcsolrr(·ão, preci
sas de ler· agom assumptos for·tes , viris, sãos, 
onde a corag·cm, o altr·uismo, a heroicidade, 
a persistencia no tmballto sejam o Lhama 
pl'incipal. 

Já é hora do almoço. Yollemos ·para casa, 
qrrc esta m<mhã já foi gr·andcmenle aprovei
tada. Eu trouxe commigo um lino intitulado 
- Poesias- do nosso grande poeta OlaYo 
Bilac, c lá ha a baila historia do Caçador de 
esmeraldas, que has de ler ainda hoje, como 
um exemplo de foPça de vontade, e do bene
ficio social que um homem trabalhador vai 
após si deixando, como um rastPo de luz. 
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Sentados no alpendre, onde csperavmn o 
cal'é, depois do almoço, Jorge continuou a 
narrativa da sua vida . 

-Foi bem penosa para nós, começou elle, 
a jornada, feita aL1·avés de caminhos pedrego
sos, sob o calor de um sol sencg·alcsco, c 
antes de chegarmos a esta fazenda eslavamos 
quasi desalentados. 

As ultimas lrcs lcguas, que o troly, em que 
viemos, não pócle vencer , devido ás aspCI'('
zas da estrada, tivemos de l'azel-as u cavallo. 

Helena n:'ío Linha nunca montado, c •·ecciosa 
de se1· cuspida do animal, a ])rÍllCÍJ1io l'esisliu. 
Alinal submclten-se, c, com gTande sul'p1·cza 
nossa, mostrou-se boa cavalleira. Antes, 
porém, do termo da viagem, eslava quasi 
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n10rta ele cansaço, succeelendo-me a mim o 
mesn1o. 

Nfto obstante haver decorrido pouco tempo 
da mOJ'tc de nosso pai, adquirimos eu c clla 
um estoicismo spartano e uma poderosa força 
de vontade, c devido a isso, sentindo embora 
eloridos todos os membros, llzcrnos de mn 
Jolcgo toda ajOJ'nada. 

Foi nccessario ajudarmos Helena a apear 
da cavalg·aduea que 1nontava. J-\. pobtezinha, 
apezar da rig·iclez dorida ele suas pemas e 
Jwaços, logo que poz pé cru te1-ra, eo1'reu para 
casa e tOJllOU posse della aOS gTitos : v·iva a 
Bella-Vista! Viva a nossa riqueza! 

- Pois cu receio que esta riqueza seja um 
ninho g·t·lmcle ele mais para duas avezinhas 
implumes como nós! disse-lhe eu, gracr
janclo, quando a alcancei. 

A casa, poe estragada, esLava inhabitavel. 
Era um pardieiro, cheio ele bw'acos, poeira e 
t~ias de ru·anha. 

O visinho mais proximo erá o dono ela 
fazenda Esperança, ele cuja lilha fomos 
assistil· ao rasamrnto; c o armazem distava 
umas duas lcguas. 

Ao sei'I110S disto informados, Helena sentiu 
o coeação constJ'ing'iclo. 

lO 
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Não obstante, sempre animosa, ajudou-me 
a mim c ao camarada, na abertura das malas 
das pr·ovisões, que clla dispoz cuidadosa
mente no armal'io da mnpla cozinha. 

Antunado tudo, o camal'ada, deixando os 
animaes, que et'<un nossos , partiu silenciosa
tnenle. 

Ficúmos á pol'ta, vendo-o rcLir·ar-se pelo 
aspcr·o caminho, e sentindo, ao mesmo tempo, 
que com a sua auscncia, se I'Ompia o ultimo 
laço qtte nos pr·cndia á civilisaçiío! 

Á pr·opor·çiio que o vulto do caboclo dimi
nuia na meia tinta do crcpLLsculo, tmla sau
dade immcnsa de nossa casa rws ia invadindo 
o comçiio, e pcnsavamos qt.taJldo nos chegm·ia 
a vez de ' 'oltarmos Lambem á nossa cidade, 
por aquelle mesmo caminho! 

Com o isolamento, nos assallolt o m edo. 
Um estallido, de repente, vindo dirccta

mente da cozinha, poz tuu ponto final ás 
nossas divag·açõcs. Conemos para ver de que 
se tratava. 

Fui eu quem primeiro chegou . .Mal, pm·em , 
ia a cruzar a por·La de entrada, qnmHlo um 
aJlin1al qualquel' m e saltou ao peito, com tal 
força, C[ue me alirov ao cl1ão . 

Helena corTeu a acudir-me, e a sua chegada 
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embaraçou a fuga ao animal , que se refugiou 
a um canto. 

Levantei-n1c logo, e lançando m5o a uma 
acha de lenha, que por· acaso enconl!·;ha, dei
lhe tão forte pancada, cp.1e o matei. 

Tinha quasi o tamarlho ele um c:io ordi
JHn·io, com o qnal muito se assemelhava. 

- Que feio animal! C'xehunou Helena. 
- Desconfio que 6 um cachor·t·o elo matto! 

disse eu. 
E era cflCcli,·nincnlc. 
Para que outr·osniio nos Yenh,un incollllllo

dar, conlinuci, prccisantos conservar fecha
elas as pol'tas. Agom, minha corajostt irmã, 
tmlemos de comer qualquer cousa, C[Lte estou 
com muita fome. 

Helena uil'ig·iu-sc cnl~o a um ' 'ellro monte 
ele gTa vetos , a um canLo da cozinha, e tra
zendo ·um punhado dellcs, pô l-os no fogão , 
accendcnclo lume. 

Depois, abr·imos uma lata de er·vilhas e 
com um pedaço de pi'io c alg·umas fatias ele 
mot·tadella, Jonniunos a nossa }Jrimeira r·c
fe ição nesta fazenda. 

Do fog,lo começou a cspalh ar·-sc um suave 
calor. 

Sentámo-nos bem per'Lo delle, fazendo pro-
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jcrtos lindos, a ouvil' o zulllbido da nwsca 
azul tlo poeta, para o af(H'moseamenlo ela 
Bella-Vista. 

Com o descauço e a alimentação, o futuro 
apresentava-se-nos todo out·o e POsas. 

A escuridão em breve nos envolveu, cha
m•mclo-nos á dum realidade, principalmente 
delJOis que Helena aJlJlUncioLr que se esque
CCt'a de traze •· velas. 

- N:io nos amofine isso! exclrunei conJor
maclo; po•· esta notLte adoptal'ernos tun 
reeUt'So antig·o. Dá-me um pouco de g·o,'dtu'a 
e um fal"l'apo de lã, que cu já at"l'anjo uma 
illuminação elcctrica! 

Det'l'eli etllão a g·ot'clum, em que embebi 
a to•·cida, que fiz do tt'apo, e enfiei esta em 
uma ga1'1'afiuha, deixanclo.-l he uma ponta 
solJ!'esalentc. 

-Cá esta o 110sso lrunpei'iozinho! disse ale
g•'emente, e cheg-ando um pltosphoi'O acceso 
á mecha, ella se iuflammon immediatamenle, 
dru1do uma luz clat'a e sul'ficiente, embora 
acompanhada de f'umaça negTa, de um cheiro 
insuppot·tavel. 

Depois disso, tirámos dos halu'ts alguns 
eobertOI'es, e envolvidos nelles, cleitámo-nos 
al li mesmo, no chão dm'o, para do•·mil'. 
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Convc,·sú1nos ainda algum tempo, alegres, 
já dcscuidosos, medindo os perigos c as van
tagens da nossa nova r·esidencia, c faz endo 
ca,; lcllos bl'ilhanlcs, alé que o somno nos vciu 
Slll'pr·chenclcr. 

Exercidos de mentoria. 

~11·quinba do ballio de llaJ•lholomcu L. de Gusmão 
(segundo uma estampa de t;;Sí). 



O CAÇADOR DE ESMERALDAS 

ÜLAVO BILAC 

Foi em Março, ao find<w das chuvas, (1uasi á entl'ada 
do outono, quando a tcJTa, e m :-(de 1cque:nuah.1, 
bebêra. longamente a.os agu.as cta cstaçào, 
- que, em BAl\'"DElHA, bu~cando csn1Cl'al<las c prata, 
á frente dos peões, fllhos tia rude maLta, 
Fernão Dias Paes Len1c entrou pdo scrlã.o." 

li 

Para o n<JJ·tc, incliuando a lombada bt·umosa, 
enl1·e os 11aLcjros, jaz a serl'a rnvstel'iosa; 
a azul Vupo..bussú beija-lhe as ~·e1·flcs faldas, 
e aguas crespas, galgando aJJysmos c baJ·J·ancos, 
atulhados de prata, IHtmcdccem~lhe os flancos, 
em cujos socavõcs dom1cm as csmel'aldas. 

E sete annos, de rio em fio dcstramando 
o mysterio; lle passo em passo venclt·anclo 
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o verde arcano, foi o bandeirante audaz .. 
- Mat·cha horrenda! del'I'Ola implacavel e calma, 
sem uma hol'a de amor, eslt·a.Llgulando na. alma 
toda a recordação do que fica_Ya a traz! 

Sete annos! combatendo indios, rebres , pnludes, 
féras, reptís, - contendo os sertanejos I'Udes, 
dominando o f'nTOI' da amotinada escolta ... 
Sete atmos! E eil·o YOlta, (• mflm , com_ o seu thcsouro ! ... 
com que atnot·, contra o peito, n saccoht de ·couro 
apcrt,a, a ll·anshot·dar de pedras prcciosns !.. volta .. 

l\'las, nnm dc·svão da malla, mna larde , ao sol posto 
pá.ra. Um fl'io livtn· se lhe espalha no t·osto .. 
É a f'ebrc! O Ycnccdor não passará dalli! 
Na tc t·•·a que venceu h a de caít· vencido! 
Jt a febre! é a mol'tc! 

E o llel'oe, tJ·ópego ecnvclhecido, 
roLo c sem forças, các junto do Gua;ycully ... 

lll 

Fernão Dias Paes l .. emc ngordsa. 
Um lamen to 

dlo•·a longo, a rol;u• na voz do vcnlo. 
l\'lugcm soLurnaJnCitle as n15uns. O céu arde. 
Tran:smonlu ftlho o sol. E a nalureza assiste, 
na mesma solidúo c na 111C'sma hot·a t•·iste, 
á agonia do !Jerôc e á agonia da bu·clc! 

Piam perto, na sombra, as aves agoueciraS, 
silvam as cobras. Longe, as f'érns ca•·ni.ccil·as 
uivam nas lnpas. Desce a noule, como um véu. 
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Pallido, no pallor da luz t o sCL·tancjo 
es tm-ce-se no crébro e denadeieo arquejo. 
- Fernfw Dlas Paes 'Leme agonisa e olha o céu 1 

Adeus, nstl'Os da. noule! Adeus, frescas t•;.unageus, 
que a aurora desnumcha.va em p el'f'umes selvagens I 
Ninhos cantando no a.!'! suspCllSOS gyrrecêos, 
rcsoanles de <'llll.Ot'! Outonos bc mfciJores! 
Nuvens e aves. adeus! Adeus, féras e Oôr·cs ! 
Fernão Dias Paes Leme espera a morte ... Adeus! 

E o delü·io começa. A mão, que a fCbL•e agita,· 
ergue-se, treme no a1·, sóbc, dcscamba af'llicta, 
crispa os dedos, e sonda a terra e escarva o chão : 
sangra as unhas, revolve as J•aizcs, acerta, 
ttgat·ra o sacco, e apalpa-o 1 e contra o peito o apet'la, 
como pat·a o enterrar dentro elo coL·a~·üo . 

Alt! misero demente! o leu thcsom·o é falso ~ 

TtL caminhaste em vão, por sete anno:s, no encalço 
de uma n_uvelll falaz, de um sonho maJf'azejo 1 
E.nganou-lc a ambiçáo 1 Mais pob,·e que um mendigo, 
agonisas, sem luz, sem amo1·, sem ab1·igo, 
sem tct quem te conceda a cxll'cmu uncção de um beijo! 

]\' 

.r\.Uoça-se-lhc o olha,·, n um fulgm· intlcciso ; 
leYe, na boca affiante, csvo<Lça-lhc um sorriso ... 
E adelgaça-se o véo das somJwas. 

O lua!' 

alu-e no horror da noite uma ' 'enlc clareira .. 
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Como para abraça•· a natureza inteim 
Fernão Dias Paes Lemo es tir•a os lwaç.o~ no ~u· .. 

'Verdes, os ast•·os no alto abrcm~se em vc•·des cha mmas. 
Verdes, na. VCL'de malta, embalançam-sc as ramas , 
e fl õ.-cs Yerdes, no a•·. brandamente se movem; 
chispam verdes fuzis, riscando o céu sombr:o; 
em esmeraldas flúe 'a agua verde do 1·io, 
e, a o céu, todo verde, as esme•·aldas chovem. 

E é urna resu•·rciçãol O corpo se levan ta: 
nos olhos, já sern luz, a vida cxsurge e canta! 
E esse destro<;o humano, esse pouco de pó 
conlnl a déstruição se a fex•ra á vida, e Jucta, 
e tre me, e cresce, e brilha, e afia o ouvido e escuta 
a voz, que, na soidão, só elle escuta, - só~ 

11 Mo1-re! morrem-te ás mãos as pedras desejadas , 
desfei tas como um sonho, c em lod o desmanchadas ... 
Que importa? do•·me em paz, que o teu labor é fmdo! 
Nos campos, no pendor das montanhas fragosa.s, 
como um g ra nde coHa •· de esmeraldas gloriosas, 
as tuas povoações se cstcndc•·ão fulgindo ... 

,, Qw1ndo, do acampamento, o bando pc1·egrino 
sahia, a n te manhá, ao sabo•· do destino, 
em busca, ao .norte o ao sul, de jazida melhor, -
no cômoro de tcr1·a, e m que leu p é pisút·a, 
os co lmados de palha aprumavam-se, c clara 
a luz de uma lareira espa ncava o arredor. 

,, Nesse louco vagar, nessa m~ll'cha perdida, 
tu fos te, como o sol, uma fonte de vida : 
Cada passada lua era um caminho aberto ! 
Cada pouso mudado, uma nova conqu ista! 
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E em quanto ias sonhando o teu sonho egoista, 
teu pé, como o de um deus, fecundava o dese•·to! 
(< Morre I tu vive•· ás nas eslradas que abriste! 
Teu nome rolará no lat·go choro triste 
da aguado Guaycuhy ... 

l\l[orre, ConquistadoT! 
Viverás quando, feito em seiva o sangue, aos ares 
subires, e, nutrindo uma arvore, carrlarcs 
numa I'aJnada ve•·dc, entre um ninho e uma flór I 

,, Morre! gcrminartio as sagradas sementes 
das goltas de suor, elas lagdmas ardentes! 
Hão de fructificar as fomes e as vigilias! 
E, um dia, povoada a tena em que te deitas, 
quando, aos beijos elo amor, cL:csccrcm as famiüas, 

Tu cantarás na voz dos sinos, das charrüas, 
no és to da multidão, no tumultuat• das ruas, 
np clamor do trabalho e nos hymnos da paz I 
E, suJ)jugando o olvido, através das edades,
- violador de sertões! _plantador de cidades! -
Dentro ·do c01·ação da Patria viverás. 

Dissipa-se a v i são. 
Dorme de novo tudo. 

Agora, a deslisar pelo al'voredo mudo, 
como um choro de prata algente, o luar escorre. 
E, sereno e feliz 1 no tnaternal regaço 
da terra, sob a paz cs lrellada do espaço, 
Fernão pias Paes Leme os ollws cerra. E morre. 
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i'óde-sc clizer crue, no dia seguinte, levan
tamo-nos com o sol. 

Ao abt'Ü' a porta que da para o patco, 
encontrei um desconhecido, que disse ser 
nosso visinho; cha:mae-se Theodoro, e ser 
peoprietaeio da fazenda Espet'ança. 

Soubera ela nossa chegada, e por isso, 
vinha ofl'erecee-nos os seus set'viços. 

Mandei-o entrar, alegre por acruelle ofl'ere
ciment.o de amizade. 

Logo que lhe contei quem eramos e qual 
a resolução que nos trouxera á Bella Vista, 
o sr. Theodoro arreg·alou os olhos, ntm1 
pasmo incnarravel, e passados algtms in
sla:ules, exclamou : 

- Que peazinho destemido ! 
Foi elle o nosso braço forte. ·Desde esse 

dia mostrou-se uiu mnigo dedicado. Com as 
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creanças da visinhança, umas LJ·iuLa, mais ou 
Illenos, ÍOl'illOll tUlla escola, qttC COnfiOU a 
Helena, pagando-lhe roo$ooo por mcz; cedeu
me dous camaradas seus, de toda a confiança, 
que foram os prim.eii'Os que g·olpcamm com a 
enxada este solo abençoado da Bella-Yista, 
fazendo-lhe brotm· as primeiras moedas que 
eu ganhei na minha ~ida! 

Para encurtar a histo1·ia : a nossa lucta 
não teve Lrcguas clunulle os clous p.rimciros 
annos que aqui estiven1os, Inas, oh! al~cn

çoaclo trabalho ! oh ! terra abençoada! o 
carrasca!, qttc era esta extensão inimcnsa ela 
clescumda fazenda, transforntou-se, como por 
encanto, e J101·iu sob os dedos ele alguma fada 
InysLCJ•iosa c procliga, c ouLonou em abun
d>mtcs, fructos que 1nc produziram um. bom 
rencli.n10nLo. 

Augmentei, q11e digo, decupliquei o nu
mero dos camaradas, concedendo, aos dons 
primeiros, o titulo ele chefes ele· tm·mas, e as 
minhas colheitas foram sempre em aug
mento. 

Compl'ei anim.aes da melhor raça, que, por 
sua vez, prosperaram em bellos productos. 

Nunca adiei trabalhos; nunca, nem u1n só 
dia, deixei de fiscalisar a Bella-Vista toda, e 
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o resultado ahi tendes, meus amigos, é esta 
generosa fazenda que me enriquece de anuo 
para rumo, como si o pó do ouro das cstrcl
las e o cobre do sol se funclissem em !(bras 
esterlinas, que enll·am em Lodos os fmclos 
que aqtü consig·o colhei· I 

Mas, não é essa ricrueza material que me 
L orna feliz, não; a minha maior felicidade é 
a crue me provént da contemplação cliaria de 
toda esta fecundid-ade crue lenho ante os 
o lhos, e que, dentro em meu coraçfto, sinto 
quo é o fructo do meu trabalho c do meu 
suór; a miuJm maio1· felicidade é que, com 
o o1·gulho que tudo isso me da da minha 
valiclez, ela minha ulilidacle como homem c 
como brazileiro, cu sinto trunbem que sou 
bom e honrado e que o meu espirito se illu
mina com a luz que dimana dos bons livros, 
que mu1ca abrutclonei, que nunca deixei de 
ler, embora a fadiga de doze horas de lm
balbo physicomuila vez exigisse crue cu lhes 
desse um prolongado repouso I 

Sim, Capilào José, cu sou feliz pela propl'ia 
felicidade que existe denlt·o ele mim, na paz 
ela m i uh a consciencia, e no runor que eu 
dedico a tudo que é nob1·e, j uslo e verda
deiro. 

ll 
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Dous dias depois , com o cora(·iio pleno da 
1nais reconfortante alegria, rcgPessavant · da 
Bclla-Vista o Capitüo José c seus compa
nheil·os de viagem. 

Paulo, 1nais conununicati1·o, COIU o olha•· 
limpido c pm•o, t•cflcctindo a [llll'OZa e limpi
dez de sentimentos que sentia no coeaçii.o, 
descobria, em tudo que o cct·eunt, um l,lOYO 

aspecto, un1a nova Yida. 
Dentro ele si fazia promessas de tl'iumpho. 

Tomaria Jorg·e como exemplo, {'no trabalho, 
nos estudos, em todos os actos de sua viela, 
emflm, havia de imitai-o, c, como clle, haYia 
de vencer. 

E pot•quc não? Que tinha Jot·ge mais do 
que elle? Coragem? Força ele vontade? Amo•· 
ao trabalho? Bondade? 1\unbem haveria de 



aclqui1·il-os porque queria, e sentia bem agora 
a f'Mça do seu querer. 

Qumulo jit instalados no trem que os 
recomluzil'ia it cidade, tio José olhou pal'a 
ellr , c pc,·gunlou-lhc simplesmente : 

-E entrw? 
A pergumla, apczar da sua obscu1·idadc, 

comp1·chcndeu-a clle immcdialamcntc, por
que ia SUI])rehcnder o seu meditar, justa
mente no ponto em que se prometlia ser 
fo1·te, corajoso, e tenaz. 

E por isso respondeu no mesmo inst=te : 
- Hei de vencer. 
- . Ycncerás, sim, meu fllho, disso estou 

certo. É misle1', p01·ém, que estudes desde já, 
com afinco, com pertinacia, com amo1·. E 
sabes po,·que? Po,·que a tua, é a idade feliz e 
fee1mda em que o engenl10 adquire a sua P''i
mcira forma, e em que mais facilmente tudo 
o que entra na intelligencia se estmupa na 
alma por toda a vida; porque e o tempo 
inl.ransferivel em que pódes detei'Jninat· por 
ti mesmo o teu futum, pois que a estrada do 
mundo nada mais é que o atalho alm"gaclo 
da escola, e o homem por elle se vai com o 
mesmo passo com que começou o caminho. 

Quem me déra poder dizer aos ouvidos de 
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todas as creanças . do Br·aziJ : Estudai, meus 
compatriotazinhos, porque são os 1wimeiros 
ensinamentos, d e que ainda nüo podeis ava
liar toda a importancia e senlil' toda a crfica
cia; são as impressões da primeir·a leilum; a 
pl'imeira bóa Leudcncia do pensamento; a pri
mcim victoria da vontade, o que pr·cpat·a na 
infancia os oper;ll'ios cxcmplar·cs, os empre
g-ados uteis, os gr·andes inventores, os indus
triaes fecundos, os pais educador·cs, os pen
sadores sabios, os cidadãos beneméritos; 
exactamente como aquellas IJcqucnas semen
tes esparsas, c cruasi perdidas no solo, que 
produzem eorn o tÕmjJO a seál'a de onr·o que 
e o esplendor dos campos e a l'iqucza das na
ções. 

Por isso, eu Jlws diPia : Estudai, c accres
ccntava, e sêde bons, -porque a cultura do 
espírito, desacomrnrnhada da bondade, seria 
como inn bello manto lançado sobre o 
eg-oísmo e sobre o or·gulho; ser·ia rrma eousa 
vasia e morta, como essas seinlillmlles arma
dur·as elos museus, a que faltam o cor·po e a 
alma do cavalleh·o que as vestia. 

A bondade é para as virtudes do coPação 
c do es1Jir·ito o que é o sol para os planetas : 
a luz, o calor, a vida; a bondade é foeça, 
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gentileza, piedade, consolação, perdão; é mãe 
da rcclidão, do allruismo e da coragem, nãÕ 
existindo COI'agem,no rigor do termo, que não 
derive da nobreza d'alma, como não ha no
b1·eza sinão naquelle que é bom. A vossa bon
dade, meus patriciozinhos, é a dignidade e a 
gTaça da escola, a concordia c o sorriso do 
Im·, a bcnçam da vida e da morte dos que 
trabalham c soff1·em por vós. 

Aconselho-vos o tJ·al)a]ho e a bondade, não 
sóuionte porque são os primeiros deveres 
humanos, como lambem serão uma fonte de 
felicidades pam vós mesmos, para a vossa 
família, para a vossa patria, para a sociedade 
cmflm, em que viveis. 

Sim, queremos que cresçais mais bondosos, 
1nais culLos, nuüs J'cclos, mais ~agnanimos 
d.o que nós, e essa é a razão po1· que a vossa 
educação é o mais Jmro cuidado dos nossos 
esforços, e o vosso futui'O a mais santa das 
nossas esperanças. 

Levantou-se ha pouco a aurm·a elo se
c ulo XX. Esse c o vosso scculo, creanças. i\' ós 
outros, os velhos, que, com o coração com
movido, vos fazemos os mais felizes angurios, 
não desejamos viver siufto o tempo ueccssa
rio pm·a guiar os ' 'Ossos primeiros passos, 
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para confortar-vos nas }Jrimeiras dores, 
al)cnçoar a vossa prhneira ' r. icto1·ia e saudar 
lriumphantes a bandeira ela Civilisacão, que 
ora vos transrniUimos, g·lorificacla pelo genio 
e santificada pelo sangue de nossos pais. 

Era isto que cu diria á infancia hrazileil·a, 
si toda ella me pudesse ouvir. 

Tio José calou-se, porque o trem, do allo 
da collina dCmclc se descortinava um grande 
trecho ela cidade, se poz a apitar como sau
dando as palavra§ elo bondoso marinheiro. 

Paulo approximou-sc da janella do vagão. 
La ao long·e, illuminaelos pela luz ca1·iciosa 

elo sol, appareciam o telhado e as jancllas elo 
grupo escolar. 

Paulo contemplou-o cmn rnn olhar inex
}JI•inüvel, que ora, ao mesmo tempo, uma caPi
cia e uma prome.ssa ele victoria. 
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« A nossa conscicncia 
«Respeita s implesmente as leis da geometria. 

Gumm,\ JLi~(2UEIRO. 

A Bihlia diz qtlC Deus, em seu. saber profundo, 
um dia logo após haver creado o mundo, 
em trevas envolvido, espessas, sepulcL·aes; 
- prj n1eiro que fizesse as p l anta~ e animaes, 
os passa,'os do ar, os peixes, os I'Cptís, 
as panthc,·as, e os leões , que vi vem no:s covis , -
creou a luz. 

·g a luz illuminou a terra. 

A scicncia Lambem diz , e a sciencia nunca erra, 
que dc~de os vcgctaes maifi tcn•·os - os ru·bustos -
aos rohlcs da floresta, aos car,·alhos robustos, 
toJos vh<'m de sol,· Lodos vivem de luz . 

A treva. causa hOJ'I'Or, mas o clarão seduz ! 
a treva sign.ifica a noite indefinida: 
a luz significa alma c significa vida. 
Uma é um céo esplcndeute, outra un1 escuro lago. 
-A luz é como Ophelia, a tre va é eomu lago. 
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O ce1·cbro tambcm é um JHlmdo ... Um mundo occ ulto, 
onde rebenta e med1·a, e CI'CScc e toma vulto, 
avassalando tudo em seu grolnde inCI'emeuto, 
um gl'ande tronco- a idéa, um_ rohle- o pensamento! 
o pensamento c1·êa e o pensamento mata. 

É que a aza <1ue elle tem, ninguem p6dc p1·endel-n; 
em um minuto Yae duma estrella a ou ll·a cstrella. 
E, ali i, allento, indaga e sofl'I·ego perscruta 
desde o mais alto monte ú. mais pe<Jucna grtttu. 

l\fas esse pensamento, esse que Yae aos céos, 
e que atravessa o tempo, e que anaJysa. Deus; 
esse que 1·asga n Lreva, e luz como os ph:.uócs; 
que mede e dcter•mina o CS]mço entJ·e dous sóes; 
esse que só ace ita aquillo que é geomelr.ieo ; 
que faz gra-va L' o som, que prende o raio electdco: 
e que não só dcstrôc, ~nas Cl'êa en1 Hbunclancia; 
que· faz levar a voz a leguas de distancia; 
esse que ha de coraL' a sociedade lisjca, 
e que inventou as leis da chimica c da physica
é o pensamento livre e sáo J•Ol' exccllcnêia, 
é aquclle que se apoia e se l'uuda na scicncia, 
natural, pos.iliva. 1~ nqucllc que, em Jesus, 
Yê sô um Deus de A1nor : - · É o pcus.an1enlo - J,uz. 

A luz! A luz! A luz! Eis de que necessita 
o cérebro da plc.bc- em cujo ninho hah:ita 
um COL'YO -a ignorancia, um negt·o abutre- o crime. 
Dae luz! Nada mais bello e nada mais sublime. 
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Instrui e educae bem os ccrebros ft·anzinos 
desses bons, e joviacs, e louros pequeninos. 
Eu quero ... eu quero ver esses filhos da aurora, 
em cujos corações, em cujos peitos mora, 
c cru1tt1. noite c dia a ave da innocencia, -
morderem desde já o pomo da Scie.ncia. 
Fazendo assim, farcis da Patria um paraiso. 

I79 

Por isso, iustl'llí, - á. força, atC, si fôt• preciso. 
Porque Uá algucm o clisse e eu d igo-o neste instante) 
ninguem di.reiro tem de ficar ignorante. 
Enchei-lhes a alma bem de affectos, de civismo. 
Dai-lhes a lêr Il Cuorc em vez do calechismo. 
É bom que se lhes tire esse lel'I'OI' pro(undo 
que têm de BelzebuLh e de almas do outl'O nnmdo. 
Arrancae-os do medo em que clles se consomem .. 

A educação da in~ancia é q uc prepat•n. o homem. 

P'ra longe Satanáz! Para longe o terror! 
Educai-os deveis pot· meio disto : - O AMOR. 

llENÉ BAHHETO. 

F li\! 

ll. 
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IJA REns·rA DH E"'SI:-10 : - Quaes os 
caracterislico.o; d.;. leitura (',\VJl'CS.'Iioa e 
quaes os meios de conseguil-a ~ 

Emquanto mão ma. i~; adestrada não segura da. pen na para dizc1· 
sobre cada uma das lheses apresentadas pelo illu::.LJ'{' companl!Cil'o 
e amigo, em boa hora Investido das responsabilidade-; de t·cdacto_r
chefe de nossa. modesta Reçüta, tratarei Clt de nprt::)~n tat· alg1\nms 
obser\·açücs a respeito da these llCCCita Jlara cpigraplle. 

Não ê cxaggero a.flirmar que á leitura em vOz alta 1 •'- leitura 
expressiva, liga-se entre nós pouca impol't.aHcia. 

O eminente Dt· . Al.lilio norgcs disse, que desde ~ue comcçára a 
Lomar interesse pelo ensino da mocidade , não pOde dcixat· de 
senlii"·Sc impressionado mui dcsagradaYelmcntc pot· essa cantat•ola 
plangente , monotona c desentoada, caractcristica dos meninos de 
uossas escolas, descuidosos iulcit•amentc, ellcs c seus mestt·es. 
das pausas e dos tons requeridos pelos di versos signacs da pon
tuação , e, portanto. do sentido elo tt·ccho lido. 

Ni'io nos tolhes!'.c o 1-eccio de sermos Lido IH\ conla de exig<'nlcs 
c tlil'iamo1;, que aitula agora, a leitura. fcila em gmndc numero dl~ 
escolas, deixa muito a desejar. 

Jlódc·sc mesmo aflirrna.t• que a leitura não a.lca.nc;ou entt-e nO;> 
o Jogar distinctoque lhe pcrlet~C(' no ensino primal'io. 

No emt.anto, jã em I8i9· dizia E. Lt·gouve, t•m st.•u n• , la,-cl tra
balho >õObl'C lcitut•a. em voz alla, 1raballto esse lradm:id~ pelu 
bc.·ncmcrito Bar:io de ;\lacalmbas., e de que nos auxiliam(J!'i : · 

<( R a algnns annos, o talento da palan·a C'ra uma raddadc, sendo 
o uso da palavt•:.t uma cxccpç•io. 

• 1-lojc a voz se tem tornado o gmndc agente, o grande.: illlcJ·me-
cliario de todas as relações sociRCtl-
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• Hoje, todo o mundo deve nr1·cndcr n Jêrc a falar, porque toei o 
o mundo pódc S<'l' obrigado a fahu· e a Jêr.:n 

i\'ão sCrá demais, pois, cbamar a aLtcnçiio do J)l'Ofe!lsorado para 
o culti\"O da arte da leitura, lauto mais que ella serve de prioci
pal inslrumenlo em nossas mais elevadas rclaçôcs familiares c 
sociaes. 

Os povos antigos ligavam à at·Lc da lcilura uma 1mportancia 
tal, que, em suas festas, não dcixa\·a de ligurat• a rccitaçiio t'lc 
bclla~ estt'O.}lhcs consagradas aos seus S"uerrciros, o.os feitos mais 
uola\·cis (](> S\tas arm'll.s, á Yicloria de suas lcg;iõcs. 

i\lodcrnamcntc veio eUa torna1·-se nma necessidade para todos 
MJUCllcs que aspimm fruir as ''nntagens desta civilisação, que faz 
de um lenhador -um Lincoln. de um modesto livreiro - lllll 

E\·nristo da Veiga. de cada cidadão um mçmbl'O solidario na 
gralHIC rCSJ)Onsubilidadc dos eles li nos de uma patria livre. 

Os paizcs mais cu !los, aquellcs que apresentam resultados de 
um maiot• prog1'C'SSO intellectual, têm ate leitores puU\icos. 

Reali1:am I'{'uniões publicas, em que o leitor apl'(:scntn a seu 
numeroso auditoi·io as mais ricas joias de literalnl'a. 

Não tratam só de qnc a totalidade dos habitantes saibam lêr; 
possuem lambem artistas da pala\Ta, inlcrpt·etes intclligentes dt· 
seus melhores prosadores e poetas, concorrendo assim para O· 
desern·olvimento at·t.istico do povo. 

Nos Estados Unidos, a \eituJ·a em YOZ alta é conlu.da entre os 
elementos mais importantes da inslrueção publica- e uma das 
bases do seu ensino primaria. 

São os professores primarias, principalmente, que devem desde 
jU promover uma geral c prC\·eitosa rcacção, combatendo os restos 
dessa rotina que tantos males cnusa, que tantas aptidões iuutilisa. 

E o cxe,nplo ó indisculivclmeulc a primeira arma a empregar. 
Ellc é dos mais salutares I'esultados. 

HccOJ•damos uind:l com saudade o exemplo do incomparavcl 
mestre, Silva J:u·dim. 

Ao ler. em anta, nm trecho de um dos nossos vrosadorcs ou 
pol'l .. 1.S, ofaziac11c com tal ,·crdade escnlimento, que cada um de 
nós se scnlia obrigado a repetidos exercidos de kitt1ra, eon"cn
cido da necessidade de aperfciçonr-se para poder lt':T em ]>ublico, 
si i.\ opportunídadc se aprescntas!:lc. 

Esse exemplo patenteia a ncct•ssid:ldc que ha em fazer ou \'ir u 
lição antes de a 111a1Hiar lêt• aos nossos alumnos, c a \'antagcm de 
de (ltle essa leitUJ'a S(•ja tal que lhes desperte o gosto c os incite 
a aperfeiçoar-se pda imitação. 

Considerando, pois, a leitura em ,·oz alla, :\ lcltu1'a expreSsiva, 
como !)arte importante da educação intellectual da mocidade, e 
t·omo elemento de cultura c dcscn\·oh·imcnlo social, tratal'CnlOS de 
l'xpôr em rapidos ll·aços a série de preceitos ou regras sobre que 
clla assenta. 

Essas regras, diz o auto1· a CJIW nos lemos l'Cl'erido, silo de duas 
!'pecies:- 1: ::. \criaes e inlellcctmws, porque a arlecla leitura rc· 
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pousa ao mesmo tempo sobre o ex:crcicio de uma funcçào pl1ysica 
- a voz- c de oulrn intellectual- o penstmento. 
A voz, comparavel ao mais simples instrumento, precisa ser 

conhecida c estudada, de modo a tir·armos dclla todos os sons 
posslveis, que exprimam, com justeza, o sentimento que nos ani
ma, quando falamos, ou aqttellc que devia animar o autor do tre
cho escripto, quando lemos. 

As Lrcs cspccies de vozes, que pm· si nwsmas se definem_, são : 
voz baixa, voz média e i'OZ alta, todas tres indispcnsayeis na arl.c 
da leitura; mas o uso dcllas deve ser, c ,·. difl"el·cn te, porque sua 
força. é muito diflcrentc. 

A mais solida, a mais flexivel, c a mais natural dessas trcs vozes 
é a média. 

Ue facto , a \TOZ média sendo a -voz ordinaria, é de lia qne pr·ocedc 
a expJ•essão de todos os sentimentos os mais natllraes c mais vel'· 
dadciros . 

As notas báixas sãomuilas vezes um poder, e as notas altas 11m 
brilllanlismo; mas con,·Cm empregai-as a proposilo, c1uasi e-xcep
cionalmente. 

Portanto, o JWimeiJ•o preceito da at•lc da leilura, é a supremacia 
dada :i voz média. 

As cordas altas s.'ío muito mais t:rageis e mais. delicadas. Si as 
empt·r-garmos demasiado, si as fizermos vibr01r d emasiado, ellas 
desafin:triio e torntll'-se-ilo chiantes; da1•emos notas falsas, e o 
proprio orgam, o orgam (la voz todo inteit·o, se alterará. 

Não é menos wejudicial o abll so das not:ts baixas. T1·az mono
tonia, Produz alguma cou-sa. de tJ·islc, surdo, pesad•J. 

Da mesma fórma que variam os \.ons ele um instnnnento, deve 
o orgam da voz produzir sons ogudos e graves, rapidos e lentos, 
altos c baixos , segundo as paixUes que têr:n de cxpt'CSS(u'. 

A fala é uma cspecic d e musica : toda a sua l.Jcllcza coii.sistc na 
variedade dos lons, ora agudos, ora lmixos1 conforme pedem os 
assumpros. 

l\Ias a. mistura. de di.,.·c r·sas vozes n:i.o consl.ituc o unico traballw, 
o 1m i co segredo da Jci.tura. 

l<'az-se mister ainda, e antes de tudo, completar <t YOZ pot' um 
constante exercido. 

O cxct•cicio fortifica as -vozes rracas, abranda as. rlut·as, adoça as 
chiantes. 

De passagem, c si me fosse concedido indiear o e-xel'cicio mai,. 
conveniente em. nossas escolas, eu apontaria, a cxenqllo do que já 
se faz em algumas. estabelecer cxct·cicios semanaes do declamação, 
ondc.os alumnos ouvem lêra seu mesü•e, e eiJes mesmo H~em um 
tt·ccho de anlemii.o eScolhido c estudado. 

Estes exel'cicios, além das vantngens apont.adns, auxiliam effica7.
mcntc o desenvolvimento rla memoria, concorrendo para um haJ·
monico con_juncto, sem esquecer o ctuc elles têm de attruhenLc c 
deli.cado. 

Si, uo ensino, já se abusou, querendo que a mcmoria fosse a uni~a 
1-aculda.dc a desenvolvei', esquecendo a necessidade d e formal' o 
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t·aciocinio do educando, é certo que o exerci cio da mcmoria é ncces
sario, e a mcmoria, como todas as nossas faculdades, torna·se maig 
.apta quanto mais a exercitamos. 

A ])Oesia descripliva on patriotica, especialmente, fornece campo 
Yasto e ameno aos exct•cicios de recitação. 

Nossa RePista, em sua parte - LitcJ•alur'a Infantil - tem por 
especial objecto auxiliar os professores nessa tarefa . 

• *. 
Um dos mais importantes preceitos da leitura, consiste em aprcn· 

der a resph·ar. 
Parecé que si ha no mundo um acto natural, em que nada tenha 

que Yêr a arle, ê o acto da respiração. 
Rcspil'ar é viver, c nós respiramos insensivelmente, do mesmo 

modo que vivemos. 
Entretanto, não se lê bem, si se não r·cspira bem; c não se respira 

bem, sem que se aprenda a respirar. E nisto consiste um dos mais 
rat·os talentos do leitor. 

l'ião esqueçamos que a respiração se compõe de dous actos: ..:. 
aspirar c ex8pirat•. 

Aspirar C adqu irir, C armazenar:- cxspirar é gastar. 
H a ahi duas aJ'tcs dill'crenlcs :-aspirar é uma arte, e exspirar C 

outra at·tc. 
A at·te da aspiJ·açfio consiste em tomal·a da base mesma do pul

mão, - do d iaph ragma. 
Si não aspirarmos sinão na parte superiOI' dos pulmões, fazemos 

11ma pt·ovisão de at• d emasiadamente pequena: - não enchemo~ 
1wsso tu·mazcm. 

Estes preceitos, impol'tantes quanto á leitul'a, o são ainda mui~ 
em relação á saúde c desenvolvimento physico do educando. 

1\"a. sua parte pt•opl'iamcntc mecanica, a regulal'idade da respi
ração tem a Yanlagcm de concorrer para o desenvolvimento da 
caixa thoraxica, auxiliando, pela bõa conformaçiio, a maxima di la· 
tação dos pulmões. 

O primeiro dever do lcitm·, que tem de se apJ•ovisionar para 
uma viagem longa, é. por•tanto, aspit•ar profundamente, de modo 
que tenha os pulmões b('m pt·ovidos. 

Qnem lê, cspccialmenlc quem lê em publico, dm·c ter o maximo 
cuidado que a sua provi"são não se exgotlc; para isso, além das 
aspir·ações feitas de accôrdo com os diYet·sos signaes Q.c pontuação, 
-antes que o ar seja complelnmente ex:spirado, e com o fim de 
evitat• a int.errupçiio da J•hrasc, pódc·se, á semelhança de notavel 
a1'tisla, fazer aspü·ação no pt•incipi:o e no fim das palavL·as, quando 
-estas começam on tcrnlinam por a, pOl" e, c por o, isto é, nos 
Jogares em que c.stando já aberta a bocca, pode-se aspirar rapida
mente sem que o percebam os ouvintes. 

Vae, na pratica desta. regra, a maiscomplela segurança ao princi
pio qnc todos devemos tc1· e!]l vista- não cansar : leilOl", que cansa, 
~mau JcitOJ'. 
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1'\a leitura ha um ponto que, bem applicado, arrasta comsigo 
a obSCJ'vancia, ao 1nenos relali\·a, de todos os outros : -é a pon
tuaçJo. 

Aquelle que pontúa lendo, respira bem, pronuncia. melhor, e arti
eúla com mais facilidade. 

nem pontuar e medir e moderar sua recitação. é distinguir ;ts 
diversas pa.J·tes de uma pluasc, é evitar a couf1,1São q1,1c nasce do 
amontoamento das palavras umas sobz·o as outras, é interromper a 
todo momcnlo ll tcndcncia à psalmódia1 e, po:r conscguinte1 evitai-a, 
é SCJ' claro, e e, poz·lanlo , a,judar os outl·os a comprehendercm o 
lcitot·. e forçar este a comprchcndc.r-sc a si mesmo. 

A arte da pontuação é a mela.dc da arte da le itura, porque pon
tuar lendo, níio é só tOI'Jlal"-se claro, é lambem repousar. 

Os pontos e as vil-gulas espaçados em um pedodo .longo, figu
J'am esses pequenos bancos postados no alto das escadas um 
pouco ingremes : - quem sobe, nelles se assenta para toma!' 
folego. 

Além das pausas indicadas pela pontuação, além da I'CS]Jiração·, 
isto é, da provisão de ar que podemos fazer" antes das palavz·as 
cOmeçadas c tcJ•minaàas em a, e, o, podemos lambem fazer pequc11a 
pausa menor do que na ·virgula, depoi_s dos sujeitos das OJ'açõcs, 
das conjunt.!çÕcs, dos pronomes relatiyos, antes c depois das 
phr·ascs circumstanciacs. 

Não deve o leitO I' fazer pausa alguma, enunciando seg uic'lamentc , 
t:omo si: csLivesscm ligados entre si, os ·..-erbos e seu complemento, 
cnll·c og ru•tigos e as palavras IlOl' cllcs determinadas, cllli'C os sp~ 
stanli\'OS e seus co mpl ementos rcstt·ictivos,cntrc as pl'Cposiçôcs c as 
JlaJ·tcs regidas pelas mesmas, cnlt'C os adverbios e os termos poretlcs 
modiJicados. 

Si a. séde de pausas, a diversidade de entoações r a 'Tcrdade da 
itlflexào são importantes na.leituJ·a, não e menos ncccssaria a bôa 
JH'OJwncia di.ls consoantes. 

Da bôa. pronunciação depende pl'incipalmenLc a clareza do dis
C.lU'SO, a corrccção da clocução1 a vida, mesmo\ da palaYra; é, pois, 
importante conheccJ• suas J'Cgoras. 

A articulação, t.cm, pül'lanto, uma dupla tarefa:- clla faz o ofticio 
do som, c é por conseguinte forçada a desenhar claramf'ntc as pala
vras, c a apoiar fot•tcmcntc sobre cada syllalm para razel·a entrar no 
cspirito do nosso ouvinte. 

Ha um meio infallivel de corrig-ir" todos os dcsft\llccüuentos c 
lodas as durezas da a.rticulaç:i.o; consiste em submettcr se, poJ' 
algum tempo, a exercícios constantes da Jeitum ern voz alta . 

.Só esta gymnaslica conseguirá tornar tão tlcxivcis c fm·tcs os 
musculos arti.culat·es, que estes co rt·f:spondcrã.o, por s ua elastici
dade, a tod os os mo\·imentos do pensame nto, e a todas as dirficu l· 
dades da dicção. 

lmmcnso é o pape l que a articulação representa na leitura . 
E: a articulacüo, e sómcnte a articulação, que dá alma, energia 

ll vehemencia ás palavras. 
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'l'ul é o po(lct· da ru·ticuhu; iio, que clla pôde atú !~uppl'ir· a fr·a
qw:..:a da voz, mesmo diant<-· de um gTandc auditor·io. 

l..c·mlwo aqui a explicação fJIIC nos dara o 11otan•l philologo c 
gaiJio mesll·c Jlllio ll.ibcir·o, 1pran do nos affirmava a facilidndc 
totll que np1·endia a falur· quahprrr lingua: C diunLc ch' C!'pClho 
t[UL' cu <'Sluclo a JH'Opria c!:ltt·uctur·n ele' cada som, de ('adu cun!'oantc. 

N:io SCI'á demais accentunt· cs\1' ponto. Quando o leitor·, por uma 
!-iCt•iC' de cir·cumslnncias locacs , um t•uido Subito , por cx(·mplo. se vê 
c·m diflieuldadcs para St't' ouvido pelos circumstantC's. não é com 
m:~i or liwça de voz qnc ha de ('Onst·gui •· o dcsej:tdo t•csullado. 

E na maim· expressão dada ü phl'ase, é na mais demot'ltda arlicu
Jaç<io das consoantes , na maior· pausa dada â sua [{·itur·a cpw c·stà c; 
segtx·do. • · 

Esta sél'iO de considct·a.,~iies cond uzcm-nos a dat· ao cxet·cido da 
Jéitm·a a maxima imporl<ttteia, como meio de estudar a pr·o1wia "Oz 
em sua inflcxüo c eu1oaçiio, ('orriginclo-n,nté qttc o propl'io ouvido, 
juiz itnlll\t•ci;\1 dn nossa kilttr·u, se d(•clarc :;atisl'eito. 

Si aléw do que leru de agt•adan~l quizcr•mos considc•r·ar· o q trc alci
turac:qwcssiyatcm de ulil, Vt'l't•mosque, em faccdOJwopr·io alumno,. 
('Ssa impo1·lnncia. augmcnta.ao con!iiidcJ'ai-a como um mcindP adqui
r-i•· coniLC'cimcntos, sendo , como fil-ou dito, um poderoso nuxilitu· 
dnmC'mOJ'Ül. 

Oc faclo. dcc01·aro alumno ltlllll lição <Í rorça de r·c rwtil-a incon 
~icutcmcntc. aos ])OUCOS, sem comprehcndc•· o <JU(' I(·, t: ltio con
tr·ar·io ao IJom senso. tiio fallo de logica, que pal'{'cc impossível até, 
que nm alumno por este pr·ocesso chegue a <h'cor;tt' dua:;;. plu·ases. 

Coutr·ar-iamcnle, qttcr·cndo d('('Ot'at· um lt•f'cho. o pt·imeit·o cuidado. 
dt'Vf• St'l' mllendel-o, lendo-o ('Ot'r(•ctamcnte, mulhodicatn('n\c, sr
gundo as lei;; da ponLrtaç:lo, t' St'fprndo o movimento das t•lr mses. 

Lidos assim, essas pht·ases impr·inrir--!'\e-i'io mais promplnmentc na.. 
rncmoJ•ia, porque se dcscnhaJ•\lo ntais claJ'tl.mcnlc no cspi•·ito. 

A fidelidade da lemiJt'ança ([{•pende tanto da intclligC'nda quanto 
da nwmoria:- a memol'ia I'Ccclw a impr•t•ssão c guat·da-a; a inlC'lli
gencia burila-a. 

AJlt'CIHier a lêt• é, pois, apl'e!Hle r· a r·cle r , porqu e i· apr·cnder a. 
apl'ClHicr. 

E pat•:t o mestre. para aquclle que ensitla. aiCm da salisfacção 
JH'Ssoal q1rc t·csulla do cu tttpt•imcnto de sua eleYada missiio, nobre 
c plenamen te cum1wida. lta tamllcm um interesse de pt•imcira OJ'

clcm, in l.crcsse de saudc, talvez interesse de vida, em saber set·vil'· 
S(' do seu unico r ft•;tgil inslt'UIIlt'lllO de lrallal ho- a voz. 

Pois bem I Um dos I'CSu!latlos do cxct·cicio da leitura é -precisa
mente o de ler c falar sem fadiga. 

Ao qucrl'r, pois systcmati:.mt· os p r·eceilos mai~ indispcnsaveis 
pat';l obter· dos discipulos uma boa leilm·a cor·t-cnlc , uão podemos
t•sq-uL'CC'r que o alumno não dt'\'C Jêr senão o que compr·('ltende, O· 

que sabe, o que sente. 
Todo conhC'cimeJllO como toda tu'lC', basea-se no (Jil(' dia tem lie-

mai.s simplt·s, de mais c!~.: mental·. • 
Por i!'lso dc,·c-sc l'Omcçrn' daudo ao alumno um l1·Ccho que en. 
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CC I'I'C assumplo na altun.l de sua cdadc, de seu dcscuvolvimcnto, 
Quci'CIDos que os discipulos leiam bem um pedaço destacado? -

Convém exigir dcllcs imperiosamente que não !'CC item uma linha , 
não dt:m uma l'CSJ)OSta ou_uma cxplicnção, 
que niio leiam um thema. sem obsCJ'\'Ul' as 
leis fundnmentaes da leituJ'a. 

Simples nanuçües, tJ'('Chos naluJ•acs, 
factos c reflexões ao alcance dol'!i meninos, 
lacs devem SCL" os assumptos de seus 
CXei'CiciOS. 

Não devemos t.._·unbcm csqul'CCr a pl'O
rwia. posição do alumno, do leitor•; COI'PO 
lm•anlado, sem allcclação, não deixando 
que os pequenos lciloi'CS encostem os 
coloYcl\os aos lados do peito, o que 
impede a I"Nmca rcspiJ•ação, tendo o 
muximo cuidado que niiocuJ'YCillR cabeça 
pm•a a fr•cnte ou para o lado, impedindo 
<~Ssim a I iYI'C passagem do som. 

Deste modo evil:.trcmos uma cousa que. 
{I JWimciJ•a ,rista, não se cxplicn. Um me
ui no pl'Onuncia bem, fala com clareza 

<Iuanda conta ou <:XJ)ÔC um facto , e pl'Onuncia mal quando IC uma 
liç:io. 

Oul1'0S males que se evitam, <lb1·igando o alumno a conservar o 
liYr·o a <'CI'la distancia, como se vê da estampa acima, são as moles
tias dos olhos, a rcspi,·aç.ão do ai'CnYcncnado que dnt·;.ulle a lcilnra 
C!XSpirou, c o abafamento da voz; de cnconl1'0 ás folhas do livt•o. 

Comn!m lembJ·ar que a conjllllC~~ão e, quando COIICOl't'C com outra 
Yogal. pt·onuncia-se i, raelo este crue muito aux.ilia a boa dic.;ão, 
l":lcilit;mdo a lcitllra, como!-<c n\ pt'io seguinte verso: 

«O amo1· e o adio, n luz c a ll·eva. o bem c o mal. 
<1uc se ll- : 

(• O amo1· i o adio, a luz i a trc\'a. o bem i o mal. 

Quando a cmljuncçfio e J)I'CCede é, ,·ea•bo, tambcmsualcilut•a faz-se 
-como i. Sin·a de exemplo o VCI'SO seguinte: 

((E é deste tul'i;illiã.o de scicncias colo!'ISHt's, 
·(Jlle dC\'C S('l" lido: 

<(I C dcslc tul'i;ilhii.o de f"ciencias coJJossacs, 

pront1ncia mais euphonica , c que facilita llola,·elmcntc a leitura. 
Os portugu(·zes ali:, inslincth•amcnte, (]Uanrlo COUCOI'l'Cm duas 

vogacs <:guaes, costuman1 p1·onnncial-as co! locando cnlr<> c lias um l 
cupltonico. Ellcs dizem a. inguai é iessa1 etc. 

Antes de lerminar-, lr·anscr·c''C'I'Ci a<JUi umas csh·ophcs do g1·ande 
Ôuen·"- J~1nqueiJ·o, com o lim de indicai" l""alicmuenlc o emprego 
dns t·<·gr·as ou meios pl'Ulicos pat•a crnc sua lciltll':t po!=õsa sei' feita 
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com todn a força de ''oz que clla rcqué1·, c sem perigo de causaÇQ, 
ponto JH'incipal a <JUC, como dissemos, se de,·c atlcndcr. 

Além das pausas mar<:adns pela pontuação, temos as que podemos 
chamar de respiração ou inflexão, que não quclJram a cadencia 
nem o sentido do verso, antes o to•·nam mais claro c sonot·o. 

Essns pausas ou inflexões, em que a inspiração pódc ser l'mnca
mcntc feita, vão indicadas na poesia com dous parenthcsis (,..) assim 
como aqucllcs logat·es em que concorrendo as vozes indicadas ante· 
riormonlc, a inspiração tambcm pódc ser feita, sem prcjulzo da ela· 
•·cza e com o maximo dcscanço de quem lê c de quem escuta. 

RAliON RocA 

(EXCER 1'1'0) 

• lia muito que fazer, muilo que destruir. 
(.) 

·rraiJalhac, lrabalhac nas fot~as do porvir, 
mineiros do futuro, artistns da Ycrdade I 

(•) 
lia seis mil annos jà <JUC o sol da liberdade 
Yae descrevendo a curva, a ecliptica gigante, 

(,) 
e ujas eonslellações sito Promclheu c Dante 

<•I 
<' Christo, Galil('u. \Vashington. PascaL 
c l\"cwton e Yoltaire - zodiaco immor·tal 
da conscieneia hnuutna. Hoje são neccssarios 

(•I 
.ainda ontros herocs c ainda outros cah·arios 

(•I 
pura qne o grande sol rio amo1• c do direito, 
como um raio, descreva um cir·culo perfe1to 
á volta do univcL·so. Apostolos, mareha.e I 
Rugi como trovões nns fr·agas do SinaL 
Sêdc fortes, viris, cncrgicos, serenos. 
~obcrbos para o:s reis. mansos para os pequenos 

"o' ;:u ;lOr e o odio. a luz c a tt·e'va, o bem e o mal. 
eis a dupla quesUio. 

O pensamento httmano 



188 QUARTO LIYRO DE LEITURA 

mergulhou como um Deus nas grul..as do oceano, 
rmbcbcu-se no azul, andou pelo infinito. 
Interr·ogou a historia, os ,-entos, o granito, 
ioda.s as creaçGcs, todas as c r·eaturas, 
''ermos, r·cl igii3cs, abysmos, sepultu ras, 

I• I 
c disse-nos:- Jesus, SoCT·ates, Plaliio 
ral(lram a verdade. Existe uma razão, 
llma idéa, uma. lei myslcriosa, ctherca, 

i•) 
que r'Cgc o movimento c as fórmas da ma teria 
desde a bocca do tigre ao coração daiõ llor·es , 

l•l 
desde a aza da. pomba ü. aza d os condo res, 

1·1 
desde o abysmo do céo aos pélagos !Jr·ofundos. 
Os g \ohu los do sangue c os globulos dos mundos, 
as cor-rCltles do mar· c as lu eLas das paixrics, 
o verme e a lcmpcsl..adc, Os homens c o ,-ulcr1cs, 
tudo, tudo obcficcc :1 mesma lei suprema. 
« Definir• essa lei - C'ÍS o immorlal pr·oblcma. 
r Tr·abalha par·a isso a natureza intcil·a: 
a conscienc ia , o fC!'I'O , a bussola , a caldeira, 
o mag netismo, a luz, as prensas. o marlello, 
a voz da in tu ição c a lingua elo escalpello. 
a cl'itica. e a fC, os doR"mas e os rnet.aes. 
E é dcslc turbil h ão de sci<"ncius colossac!l-, 
dos livros, do vapo1', das forjas, dos mus('uS, 
desta approximnç;io immcnsa pm·a Deus, 
que h ão de surgi r· em breve, atllleticas, radian tes, 
musas par·a inSJlimr theorhas de gigantes. 

F JM 
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